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Gravitačné viny
a masívne čierne diery
‚
Kalendáre
neolitických rornikov

Povrch mesiaca Japetus, ktorý sa počas obletu 31. decembra 2004 podarilo zmapovat.

Cassini: blízky oblet

Túto snímku Japeta exponovala kamera na palube Cassini 31. decembra 2004 zo vzdialenosti 71,078 kilometrov.

mesiaca Japetus
31. decembra obletela sonda Cassini jeden z menších mesiacov Satuma — Japetus. Je to mesiac dvoch tvárí: jedna je
čiernejšia ako čerstvo nanesený asfalt, druhá je belšia ako nový
sneh. Na Silvestra sa sonda Cassini priblížila k Japetu na
71,978 kilometrov.
Počas budúcich štyroch rokov bude najčastejšie oblietaným
mesiacom Titan: Cassini ho obletí 43-krát. V 2005 páť z trinástich blízkych obletov Saturnovych mesiacov sa budú týkať Titanu. (Pozni tabulku.)
Japetus, s priemerom 1400 km tretí najváčší mesiac Saturnovho systému, sonda Cassini v budúcom roku nenavštívi.
V roku 1672 objavil Japetus Dominique Cassini, muž, po ktorom je pomenovaná celá misia. Už tento stredoveký hvezdár
zistil, že Japetus má dye tváre: jednu tmavú a jednu svetlú.
Vedci sa doteraz nezhodli na tom, aký póvod má tmavý materiál: pochádza z Japetovho vnútra, alebo ho získal z mého
telesa, napríldad z Phoebe po impakte, ako sa nazdávajú viacerí planetológovia? Odpoved' na táto otázku nie je jednoznačná. Tmavý materiál na Japete je červenší ako materiál
z Phoebe, ale ale je vylúčené, že sa na ceste z Phoebe (odkiaf
ho vymrštil impakt), pod vplyvom ultrafialového žiarenia
chemicky zmenil. Za pravdepodobnejšiu považujú vedci teóriu
o „domácom póvode" tmavého materiálu na povrchu Japeta.
Mohol by ním byť metán z Japetovho vnútra, ktorý po erupcii
a uložení na povrchu pod vplyvom ultrafialového žiarenia
stmavol.
Japetus má aj mé čudné vlastnosti. Je jediným zo Saturnovych mesiacov, ktorý obieha svoju planétu po mimoriadne sklonenej dráhe, vysoko nad i pod rovinou, v ktorej
obiehajú Saturn prstence a dalšie mesiace i mesiačiky. Nayvše:
Japetus je menej hustý ako telesá s porovnatelnou jasnosťou,
z čoho vyplýva, že materiál, ktorý ho tvori, obsahuje vo svojom vnútre vyšší podiel metanu a amoniaku.
Posledné blízke pohiady na Japetus získali v rokoch 1980
a 1981 vesmírne sondy Voyager 1 a Voyager 2.
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som rád, že i začiatkom tohto roka móžem konštatovat,
že náš Kozmos má takých verných, náročných a kritických čitaterov, ktorých počet a sporaMivosť (vysoký podiel predplatiterov) nám umožňuje vydávat aj v stažených podmienkach populárnovedecký astronomický časopis na úrovni doby. Hodno pripomenúť, že ani vtomto roku, napriek tomu, že sme rozsah časopisu zvýšili
o prilohu Žeň objevů od dr. Jiřího Grygara, ktorá predtým bývala súčasťou čísla, cena časopisu sa oproti roku
2003 nezmenila, zostala stále 40 Sk za číslo.
Zvlášť by som sa chcel podakovat tým čitaterom,
ktorých aktívne pozorovania, čoraz kvalitnejšie fotografie i zaznamenávanie a vyhodnocovanie astronomických
úkazov, ako i schopnosť pútavo a vtipne o nich referovať náš časopis mimoriadne obohacuje.
Velmi si cením aj tradične vysoký záujem českých čitaterov, ktorí dodnes tvoria tretinu odberaterov, čo je
najvyšší podiel zo všetkých slovenských časopisov, ktoré sa presadzujú aj na českom trhu. Rovnako vysoko
oceňujem podiel českých autorov a prispievatelov, od
tých najznámejších a najosvedčenejších, ktorí s nami
spolupracujú už celé roky, až po zanietených, talento-
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vaných nováčikov, ktorých príspevky nás vždy mimoriadne potešia.
Trvajúci záujem o náš časopis svedčí o tom, že mnohí
Slováci i Česi ešte vždy považujú astronómiu, so všetkým
čo prináša, za hodnotu, do ktorej sa oplatí investovat čas
i peniaze. Žijeme v zlatom veku astronómie; v období,
ked teória podnecuje pozorovaterov a naopak, napozorované údaje inšpirujú teoretikov; v dobe, ked revolučný rozvoj pozorovacej techniky i technológií spracovania, vyhodnocovania a analýzy získaných údajov spósobujú permanentnú krízu najrozličnejších kozmologických paradigiem, dramaticky menia naše názory na
vesmír i údel človeka v ňom. Som presvedčený, že náš
vstup do EU posilní práve takéto vnímanie astronómie.
Prvým číslom budúceho roka sa Kozmos opat rozšíri,
pretože prinesie servis pre pozorovatelny, ktorý doteraz
zabezpečovala Astronomická ročenka. Té ešte pre rok
2005 vyšla a možno si ju stále objednat u jej vydavatela
v Hurbanove. Ale pre malý záujem a z toho plynúce
straty zanikne. Som presvedčený, že počnúc rokom
2006 Kozmos servis Astronomickej ročenky v pinom
rozsahu pokryje.
Teodor Pintér
Riaditel Slovenskej ústrednej hvezdárne
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Táto snímka sa určite dostane do
učebníc planetológie. Vedci si spočiatku mysleli, že telesá nad spodným okrajom snímky sú veIlké balvany (skaly, alebo radové bloky). Až
analýza ukázala, že ide o krče ladu
s priemerom do 15 centimetrov, ležiace vo vzdialenosti 85 cm od sondy. Balvany ležia na povrchu, ktorý
je overa tmavší ako sa očakávalo;
tvori ho zmes uhlovodíkov a vodného ladu. Geológovia sa nazdávajú, že na „radových okruhliakoch"
rozoznali neklamné priznaky erózie,
ktorá sa takto prejaví iba dostatočne
diho trvajúcimi záplavami nejakého
tekutého média.
KOZMOS 1/2005

1

AKTUALITY

Teplé srdce
temnoty
Infračervené oči NASA skúmajú formovanie
hviezd i planét. Vesmírny d'alekohTad Spitzer objavil tepelné emisie mladej hviezdy a Tadového
disku, z ktorého sa raz móžu sformovať planéty.
Spitzer dokáže rozlíšiť aj také nejasné a chladné
objekty, ktoré sú pre mé dálekohlady neviditelné.
Jeho infračervené detektory využívajú najmá astronómovia, ktorí študujú počiatky formovania sa
hviezd a planét. „Tieto procesy sa odohrávajú
v prachoplynových obálkach," vraví Neal Evans
z Texaskej univerzity. „Pomocou dlhších infračervených vinových dlžok dokážeme za clonu prachu
nazrieť."
Spektrometre na palube Spitzera dokážu detegovať aj prítomnosť molekúl, ktoré absorbujú svetlo
na niekolkých vinových dlžkach.
Evansov tím objavil najskór záhadné tepelné
žiarenie v oblasti, ktorú astronómovia nazvali
„bezhviezdne jadro", pretože okrem spleti zauzlených vlákien plynu v ňom doteraz neobjavili ani
jedinú hviezdu. O to váčšie boto prekvapenie, keá
v jednom z uzlov (L1014), ležiacom v súhvezdí
Labute, objavili slabý objekt, ktorý pripomínal
mladú hviezdu. Objekt obaluje mohutná obálka,
takže vek mladej hviezdy, vzdialenej 600 svetelných rokov, odhadol Evans na 100 000 až
1000 000 rokov. Vedci vzápátí vypočítali, že energia, ktorí vyžaruje tento nový astronomický objekt, dosahuje iba desatinu výkonu nášho Slnka.
Pnliš málo, ak naozaj ide o mladú hviezdu.

Na snímke vPavo L1014, vpravo prachoplynový disk, ktorý obieha mladú hviezdu.
Astronómovia sa najskór nazdávali, že ideo najmladšieho hnedého trpaslíka zo všetkých, ktorí holi
doteraz objavení. Hnedý trpaslík, ako je známe, je
nevydarená hviezda: guTa plynu, ktorá je na planétu
príliš velká, ale zároveň málo hmotná nato, aby sa
v jej jadre vznietili jadrové reakcie. Poznáme už
veTa hnedých trpaslí kov, ale o tom, ako sa formujú,
zatiaf toho veTa nevieme.
Inou možnosfou je, že ide o mladú hviezdu,
ktorá sa z neznámych dóvodov vyvíja pomalšie,
ako by sa typická mladá hviezda vyvíjaf mala.
V poslednom čase sa o „bezhviezdne jadrá"
zaujíma čoraz viac astronómov, pretože dúfajú, že
v nich nájdu podmienky, ktoré predchádzajú formovaniu sa hviezd. V našej Galaxii ich je niekolko
a už fakt, že ide sú prázdne, vyvolal senzáciu.
Druhý objav Spitzera v „bezhviezdnom jadre"
vzbudil pozoronosť planetológov. Tím vedený
Pontopiddanom objavil Tad v prachoplynovom
disku, ktorý obieha mladú hviezdu.
Lad a Tadom obalené častice detegovali už okolo
mnohých hviezd, lenže nebolo jasné, či ide o materiál vonkajšej obálky, alebo o protoplanetárny
disk, v ktorom sa móžu formovať planéty. Pon-

topiddanovmu tírnu sa podarilo využiť vysoku
citlivosť ďalekohTadu Spitzer a pozorovať disk,
ktorý do istej miery prekrýval hviezdu v jeho
strede.
Ak svetlo hviezdy cez Tad neprenikne, hviezdu
nemňžeme pozorovať. Lad a ďalšie molekuly však
móžeme detegovaf pomocou špeciálnych absorbčných čiar v spektre.
Pontopiddanov tím objavil presne to, v čo dúfal:
spektrálne odtlačky absorbcie prezradili, že disk obsahuje Tad, váčšinou vodný, v ktorom sú aj primesi
zmrznutého oxidu uhličitého a iónov amoniaku.
Lad detegovali 10 AJ od centrálnej hviezdy, čo je
vzdialenosť obežnej dráhy Uránu. Astronómovia sú
však presvedčení, že Tad detegujú aj v menšej
vzdialenosti od hviezdy.
Pontopiddan pri zverejnení výsledkov vyhlásil:
„Polovicu materiálu v disku tvori Tad. Presne tolko
Tadu má aj naša Slnečná sústava."
Hviezda s poloTadovým diskom nemá ešte ani
milión rokov a časom sa z nej vyvinie hviezda
podobná nášmu Slnku. Možno sure sa stali svedkami Tadovej minulosti našej Slnečnej sústavy.
NASA Press Release

diera strednej velkosti, pňjde o zriedkavý druh,
ktorý sa vytvoril daleko od centra, ku ktorému ho
posúva gravitácia. V súčasnosti sa nachádza vo
vzdialenosti 1,5 svetelného roka od akrečného
disku supermasívnej čiernej diery v jadre našej
galaxie. To je asi tretina vzdialenosti Slnko — Proxima Centauri.
Čiemu dieta GCIRS 13E obieha sedem hviezd,
ktorých póvodná hmotnosť dosahovala 40-násobok
hmotnosti Slnka. Dnes sa ich hmotnosti dosahujú
5- až 10-násobok hmotnosti Slnka. Čierna diera
spolu s polapenými a deštruovanými hviezdami
krúži okolo centra Galaxie rýchlosťou 280 kilometrov za sekundu.
Astronómovia sú presvedčení, že sedem hviezd,
ktoré obiehajú čiernu dieta GCIRS 13E, sa nesformovali tam, kde sa momentálne nachádzajú, pretože gravitácia blízkej supermasívnej čiernej diery
vylučuje, aby v tolkých segmentoch prachoply-

nového disku došlo ku kolapsom, umožňujúcim
vznik velkých hviezd.
Jean-Pierre Maillard z Institute of Astrophysics
v Pariži však upozorňuje: „Tých sedem hviezd sa
však nemohlo sformovať ani príliš daleko od ich
súčasnej polohy. Prečo? Masívne hviezdy umierajú
mladé. Ani jedna hviezda z našej sedmičky nemá
v priemere viac ako 10 miliónov rokov, lebo dnes
by sme namiesto nich videli iba zvyšky po ich explóziách. Je teda jasné, že okolo stredne velkej
čiernej diery krúžia nanajvýš 10 miliónov rokov,
čo je v živote Galaxie iba okamih."
Vedci sa domnievajú, že sa zhluk siedmich
hviezd sformoval vo vzdialenosti 60 svetelných
rokov od ich súčasnej obežnej dráhy. PodTa Maillarda ideo zvyšok guTovej hviezdokopy, v ktorej sa
v hviezdami nahustenom priestore po početných
kolíziách vytvorila čierna diera strednej velkosti,
ktorá potom deštrukciu hviezdokopy dovršila.
Maillard je presvedčený, že podobných čiernych
dier bude v našej Galaxii veTa, ani jedna z nich sa
však nenachádza tak blízko od centra.
Štúdia o GCIRS 13E vznikla po vyhodnotení
údajov viacerých d'alekohTadov, medzi inými i observatória Gemini na Havajských ostrovoch a pristrojov Európskeho južného observatória v Chile.
Vedcov okrem mého zaujala na novom objekte
aj skutočnosf, že GCIRS 13E je totožná so zdrojom
rSntgenového žiarenia, ktorý identifikoval rSntgenový satelit Chandra. Čierne diety totiž generujú
silné rántgenové emisie, pretože plyn krúžiaci okolo nich sa pohybuje pred dosiahnutím horizontu
udalostí čoraz rýchlejšie a je čoraz horúcejší, takže
intenzívne žiari v róntgenovom svetle.
Astronomy and Astrophysics

Druhá čierna
diera v jadre
naše] Galaxie!
Mliečna cesta má v jadre dye čierne diery.
Čierne diery nie sú vo vesmíre nijakou vzácnosťou. Najviac je takých, ktoré vznikli kolapsom
hviezd. Tie majú hmotnosť niekolkých Slnk.
V jadrách mnohých galaxií však holi objavené aj
supermasívne čierne diery. Jedna z nich, s hmotnosfou 3 miliónov Slnk, kotví v jadre našej Galaxie.
Čiema diera, ktorej objav bol ohlásený v polovici
novembra 2004, má hmotnosť 1300 Slnk. Astronómovia ju zaradili do skupiny stredne velkých
čiernych dier.
Teoretici existenciu takýchto čiernych dier už
dávnejšie predpokladali, pretože ich považovali za
nevyhnutný medzičlánok, za prvky stavebnice,
z ktorej sa vytvorili supermasívne čierne diery.
Takéto čierne diery by sa mali nachádzať v okolí
každej významnejšej galaxie. V okolí našej galaxie
sa však podarilo nájsť iba dye čierne diery z tejto
skupiny.
Existenciu čiernych dier prezrádza iba pohyb
akrečných diskov a hviezd, ktoré čierne diery
obiehajú; z nameraných údajov o rychlosti diskov
a hviezd sa dá pomeme spoFahlivo vypočítať nielen
prítomnosf, ale aj hmotnosť čiernej diery.
Ak je nový objekt GCIRS 13E naozaj čierna
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A. GIANOLIO, G. RACCA, O. JENNRICH, R. REINHARD, K. DANZMANN, S. VITALE /

Gravitačně viny
a masívne čierne diery

pri

Projekty LISA a LISA Pathfinder / prieskumnílc

priestorovej továrni" a mé telesá sa pohybujú
v tomto zakrivenom časopriestore po najkratších dráhach, velmi podobne, ako biliardové gule po špongiovom povrchu. Einsteinove rovnice formálne zvázzujú hmotu (energiu) a zakrivenie časopriestoru rovnako ako
Hookov zákon zvázuje silu a pružná deformáciu.
Gravitačné viny sa zásadne líšia od elektromagnetických: zatial čo tie druhé vznikajú
zrýchlenom pohybe elektrických nábojov a pohybujú sa v rámci priestoru a času, gravitačné
viny vznikajú pri zrýchlenom pohybe hmot a sú
vinami samotného časopriestoru. Už v roku
1805 Laplace vo svojom slávnom diele „Trnité
de Mécanique Céleste" tvrdil, že ak sa gravitácia šín konečnou iýchlosťou, potom sily v binárnych sústavách nepósobia po spojnici hviezd
a moment hybnosti sústavy musí s časom klesať.
Dnes hovorime, že sa to deje preto, že sústava
stráca energiu následkom vyžarovania gravitačných vin. O 188 rokov neskór, v roku 1993,
dostali Hnise a Taylor Nobelovu cenu za fyziku,
ked nepriamo dokázali existenciu gravitačných
vin. Padla Laplaceovho návrhu použili na to pozorovania binárneho pulzara PSR 1913+16.
Priamu detekciu gravitačných vin sa zatial nepodarilo uskutočniť.
Gravitačné viny iba velmi slabo interagujú
s hmotou, a preto ich hmota rozptyluje alebo
absorbuje iba zanedbatelne. To z nich robí ideálnebo kozmologického „posla", pretože všetky
gravitačné viny, ktoré doteraz v Galaxii vznikli,
ešte stále nezoslabene putujú cez priestor.
Hlavným problémom je, že „deformácie" časopriestoru, t. j. partikulárne zmeny vo vzdialenosti medzi hmotami, spósobené prechodom
gravitačných vin, sú velmi malé.
Napríklad periodické zmeny vzdialenosti
dvoch skúšobných hmot, ktoré sú od seba
vzdialené rádovo milióny km, spósobené bielym trpaslíkom vo vzdialenosti okolo 50 parsekov, činia iba 10 10 m. Pritom nemóžeme tvr-

Hoci gravitačně viny ešte neboli na Zemi detegované, fyzici sú však presvedčení, že je to
iba otázkou času, lebo ich existencia vyplýva z Einsteinovej všeobecnej teórie relativity.
Skresfujú priestor a čas a menia obvyklé vzdialenosti medzi volnými makroskopickými
telesami. Pri prechode gravitačných vÍn cez Slnečnú sústavu sa v jej priestore tvorí časovo premenné napátie, ktoré periodicky mení vzdialenosti medzi všetkýnů jej telesami
v smere kolmom na smer šírenia vin. Míižu to byt vzdialenosti medzi kozmickou sondou
a Zemou, ako v prípade sondy Ulysses, alebo Cassini (pokúšali sa určil tluktuácie týchto
vzdialeností), alebo vzdialenosti medzi „skúšobnými hmotami", uloženými na na velmi
vzdialených kozmických sondách tak, ako sa to plánuje v prípade projektu LISA (Laser
Interferometer Space Antenna).
Je to spoločný projekt organizácií NASA aj ESA s plánovaným štartom v roku 2012 a je
to prvá kozmická výprava, ktorá sa bude zaoberať výskumom týchto „nepolapitelných
vin". Pretože vývoj technologických prvkov pre projekt je velmi náročný, boto 7. júna
2004 na zasadaní vedeckého programového výboru ESA dohodnuté, že najprv bude
v roku 2008 vyslaná do kozmu sonda LISA — „prieskumník", s póvodným názvom
SMART-2, kde sa overia niektoré systémy.

Čo sú gravitačné viny?
Padla Newtonovej teórie gravitácie je gravitačné pósobenie dvoch hmot bezprostredné,
okamžité. Podia Einsteinovej špeciálnej teórie
relativity je to však nemožné, lebo rýchlosť svetla predstavuje maximálnu rýchlosť pre lubovolné interakcie. Takže, ak nejaké teleso mení
tvar, výsledná zmena pósobiacej gravitačnej sily
sa nemóže šíriť rýchlejšie ako svetlo.
Einsteinova práca o gravitačných vinách bola
publikovaná v roku 1916 a to je skoro všetky,
čo sme o tom predmete počuli počas d'úsích 40
rokov. Tak to bolo až do konca páťdesiatych

rokov, ked relativistickí teoretici, medzi nimi aj
Herman Bondi (predtým, ako sa stal prvým generálnym riaditelom ESRO, čo bol predchodca
ESA) rigorózne dokázali, že gravitačné žiarenie je faktom a móže byť pozorovatelné, lebo
gravitačné viny nesú energiu, a teda systém,
ktorý ich vyžaruje, stráca energiu.
Einsteinova všeobecná teória relativity nahradzuje Newtonov obraz gravitácie geometrickým obrazom, ktorý je velmi intuitívny, ak pripustíme, že priestor a čas neexistujú samostatne,
ale vo fyzikálnom rvete sú od seba závislé.
Masívne telesá „vyrábajú" moduláciu v „časo-

Vfavo je fotografia kolízie dvoch galaxií, NGC4038 a NGC4039; na snímke pozemského dalekohfadu vidíme dye oblúkové „tykadlá", zložené zo žiariacej hmoty,
ktoré sa rozširujú od miesta zrážky. Podrobnejší pohfad pomocou Hubblovho
dalekohfadu ukázal, že ideo tisíce zhlukov rodiacich sa hviezd, ktoré vznikli následkom zrážky. Okraj na snímke vpravo ohraničuje oblasť vyššieho rozhšenia. Prachové oblaky okolo galaktických jadier sú červenkavé, zatiaf čo masívne mladé
hviezdy sú modré. V čiernobielom prevedení tieto rozdiely nevidno.
(Obrázky sú prevzaté od B. Whitmore (STSci), F. Schweizer (DTM), NASA).

Pohyb hviezd v okolí Sgr A*. Pohyby hviezd blízko galaktického
centra študujeme pomocou pozorovania v blízkej infračervenej
oblasti s velkým rozlišením. Výsledné údaje sú umiestnené na mieste centrálnej supermasívnej čiernej diery.
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Prístroje sondy CHANDRA urobili obrázok
galaxie NGC 6420, ktorá má tvar motýfa, čo je
výsledok kolízie dvoch menších galaxií. V centrálnej oblasti sú dye aktívne gigantické čierne
diery, ktoré vidíme na tejto snímke.
Podfa NASA/CXC/MPE/S. Komossa a m í
diť, že gravitačné viny sú slabé v takom zmysle,
že nesú malú energiu.
Zo supernovy, v nie príliš vzdialenej galaxii
prenikne na Zem, na každý štvorcový meter
niekolko kilowattov výkonu gravitačných vin.
Napriek tomu výsledná dlžková zmena je velmi
malá, lebo časopriestor je extrémne tuhé elastické médium a teda je potrebná extrémne velká
energia na hoci aj minútové zakrivenie.
OdkiaT móžu prichádzat
gravitačné viny?
Existujú dye triedy zdrojov gravitačných vin,
po ktorých bude pátrať LISA, a to galaktické
dvojhviezdne sústavy a masívne čierne diery,
ktorých existenciu predpokladáme v centrách
váčšiny galaxií. Pretože hmoty hviezd, ktoré
tvoria binárnu sústavu, sú pomerne malé (niekolko slnečných hmót), pozorovania sú obmedzené iba na našu Galaxiu. Zdroje, ktoré móže
LISA detegovať, obsahujú celú varietu dvojhviezdnych sústav. Móže to byť dvojica bielych
trpaslíkov, dvojica neutrónových hviezd, pár
neutránová hviezda a čierna diera s hmotnosťou

5 — 20 slnečných hmót, dvojica kontaktných
obyčajných hviezd, kataklizmická dvojica, normálna hviezda a biely trpaslík, a tiež je možná
dvojica čiernych dier. Niektoré galaktické dvojhviezdne sústavy sú už tak dobre preštudované,
že móžeme o nich uvažovať, ako o „kalibračných zdrojoch". Jeden z príkladov je róntgenová
dvojhviezda 4U1820-30, ktorá sa nachádza
v gulovej hviezdokope NGC 6624. Ak LISA
nezaregistruje gravitačné viny z takých známych dvojhviezd, so známou intenzitou a polarizáciou, ktorú predpovedá všeobecná teória
relativity, potom to zatrasie celými základmi
gravitačnej fyziky!
Avšak plavnými objektmi výskumu programu LISA ostávajú formovanie, rast, hustota
a okolie masívnych čiernych dier. Dnes existujú
nepriame dókazy existencie masívnych čiernych
dier s hmotami 106- až 108-krát váčšími, ako
má Slnko, ktoré sa nachádzajú v centrách váčšiny galaxií, vrátane našej. Váčšina výkonných
zdrojov je indikátorom masívnych čiernych dier
vo vzdialených galaxiách. Pozorovania signálov
z týchto zdrojov bude skúšobným testom všeobecnej teórie relativity aj teórie čiernych dier,
s doteraz nedosiahnutelnou presnosťou. Velmi
málo dnes vieme o čiernych dierach s hmotnosťami sto až milión slnečných hmót a LISA
nám móže poskytnúť tieto informácie.
Pri gravitačnom pohltení hviezdy čiernou
dierou sú spojito vysielané gravitačné viny a tieto nám pomóžu zmapovať okolie čiernej diety.
Bude teda nakoniec možné verifikovať teorému,
podla ktorej „čierna diera nemá vlasy". (Stručná
história času — Hawking citoval Wheelera.)
John Wheeler ju vyslovil začiatkom sedemdesiatych rokov ako princip, vyjadrujúci jednoduchosť zloženia čiernej diery. Podla tejto
teorémy, jediné vlastnosti, ktorými čierna diera
disponuje, sú hmotnosť, náboj a moment hybnosti.
Projekt LISA
Základné vedecké ciele projektu LISA sú:
• určiť úlohu masívnych čiernych dier pri
vývoji galaxie pozorovaním gravitačných
vin, ktoré vznikajú pri ich zrastaní,
• urobiť presné testy Einsteinovej všeobecnej
teórie relativity pozorovaním gravitačných

LISA pozostáva z troch sond umiestnených vo vrcholoch rovnostranného trojuholníka. Jeho rovina je sklonená k rovine ekliptiky pod uhlom 60° a sondy sa raz za rok
otočia okolo fažiska trojuholníka. Táto koncepcia umožní určit aj smer k zdroju
gravitačných vin.
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vÍn, ktoré vznikajú pri zániku róznych hmotných objektov v čiernych dierach,
• určiť zastúpenie kompaktných dvojhviezdnych sústav v našej Galaxii z pozorovania
gravitačných vin, ktoré emitujú,
• testovať teórie raného vesmíru pomocou pozorovania kozmologických pozadí a vzplanutí.
Na dosiahnutie týchto vedeckých cielov potrebujeme tni identické kozmické sondy umiestnené vo vrcholoch rovnostranného trojuholníka
so stranou 5 miliónov km. Vzdialenosť medzi
sondami určuje frekvenčný rozsah, v ktorom sa
bude pozorovať. Stred trojuholníkovej formácie
bude v rovine ekliptiky v rovnakej vzdialenosti
od Slnka, ako Zem, ale pozadu o približne 20°.
Táto vzdialenosť za Zemou je kompromisom
medzi minimalizáciou gravitačných porúch zo
sústavy Zem — Mesiac a pomerne jednoduchým
komunikačným systémom. Keby boli sondy
umiestnené ďalej, poruchy by boli menšie, ale
vyžadovalo by to váčšie antény a váčší výkon
vysielačov. Rovina trojuholníka bude naklonená
k rovine ekliptiky pod uhlom 60° a trojuholník
bude rotovať okolo stredu raz za rok.
Hoci LISA sa popisuje ako Michelsonov interferometer v kozme, v skutočnosti bude jeho
činnost odlišná od činnosti pozemských interferometrov. Svetlo lasera, ktoré vysiela jedna
sonda k druhej sa neodráža spát priamo, lebo
intenzita svetla by bola velmi malá. Laser na
prijímacej sonde bude sfázovaný prijatým
žiarením a vyšle nový zvázzok v pinej intenzite.
Transponované svetlo je prijaté susednou sondou a superponované so svetlom vlastného
lasera, ktoré pracuje vo funkci vlastného oscilátora v tzv. „heterodynovej detekcii". Keď je
tento laserový signál zmiešaný s potenciálnym
signálom z gravitačných vin, odráta sa signál
z druhého ramena a dostaneme čisty' signál od
gravitačných vin.
Následkom gravitačného pósobenia Zeme,
Mesiaca a velkých planét móžu sa jednotlivé sondy voči sebe pohybovať rýchlosťou až
20 m/s. V priebehu roka sa tak vzdialenosť sond
mení o mnoho tisíc km. Relatívne rýchlosti
móžu spósobiť Dopplerov posun signálu až
o 20 MHz. Výsledný signál by sa takto mohol

Každá z troch sond projektu LISA bude niest dva áalekohfady
v tubuse v tvare písmena Y s optickými a laserovými sústavami,
ktoré zvierajú uhol 60° a smerujú k susedným sondám. V centre
optickej sústavy každej sondy bude „skúšobná hmota" — kocka zo
zliatiny zlata a platiny so stranou 46 mm. Táto bude mat funkciu
odrážača pre svetelný lúč lasera.
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Doplňovanie s pozemskými pozorovaniami
kozmologické pozadie v gravitačných vinách. Pokial obidva druhy detektorov majú podobné energetické
citlivosti, ich rózne pozorovanie frekvencie sa ideálne dopíňajú, umožňujú
získať rozhodujúce spektrálne informácie.
Prvý pokus o príjem gravitačných
vín podnikni J. Weber začiatkom
šesťdesiatych rokov, keá sa vedelo
velmi málo o ich možných zdrojoch.
Vyvinul prvý rezonančný hmotnostný detektor, vyrobený z hliníka v tvare valca s priemerom 0,66 m a s výškou 1,53 m. Weberov valec bol
umiestnený pri izbovej teplote, mal
hmotnosť 1400 kg a rezonančnú
frekvenciu 1661 Hz. Dopadajúce gravitačné viny spósobili kmitanie valca
s touto frekvenciou a sústava piezoelektrických snímačov previedla kmitanie na elektrický signál. Aby vylúčil náhodné šumové signály, postavil Weber dva identické prístroje. Jeden na univerzita v Marylande, druhý
v 1000 km vzdialenom Národnom
laboratóriu Argonne blízko Chicaga.
Zaznamenal niekolko súčasných signálov a tvrdil, že je to potvrdením
existencie gravitačných vín. Tieto
a podobné Weberove pozorovania
boli začiatkom sedemdesiatych rokov
prijaté s velkou pozornosťou. Zároveň aj s narastajúcim skepticizmom,

Ako budú detegované gravitačné viny?
Princip detektora gravitačných vín v kozme
je pomerne jednoduchý:
Pni prechode gravitačných vín sa zmenia
vzdialenosti medzi dvoma alebo viacerými
skúšobnými hmotami, ktoré sa volna pohybujú
po geodetických čiarach (ináč povadané, volne
padajú). Detekcia gravitačných vin a meranie
ich intenzity sa uskutočňuje prostredníctvom interferometrického merania vzdialeností medzi
skúšobnými hmotami.
Každá sonda nesie dva optické zariadenia,
ktoré stí nasmerované smerom na identické za-

riadenia na druhých dvoch sondách. Takto tni
sondy vytvárajú dva nezávislé Michelsonove interferometre. Lúč z infračerveného lasera (1 W
pri 1064 nim) je nasmerovaný ku vzdialenej
sonda pomocou 30 cm d'alekohladu typu Cassegrain s f = 30 cm. Rovnaký d'alekohlad prijíma
na druhej sonda velmi slabý lúč (niekolko pW)
a nasmeruje ho na citlivý fotodetektor. Signál sa
potom zmiešava s časťou žiarenia lasera prijímacej sondy.
Srdcom každého optického zariadenia je
vakuová komórka, v ktorej je umiestnená
vyleštená kocka zo zlata a platiny so stranou
46 mm. Táto predstavuje „skúšobnú hmotu".
Dopadajúce gravitačné viny menia dlžku optickej cesty medzi skúšobnými hmotami. Fluktuácie vzdialenosti sa budú merať s presnosťou
40 pm (spriemerované za sekundu), čo spolu
s velkými vzdialenosťami medzi sondami
umožní v programe LISA detegovať deformácie
od gravitačných vín s velkou presnosťou (až na
úroveň AI ./i . = 10-23 za jeden rok pozorovania
pri pomere signálu k šumu s hodnotou 5).
Teleso sondy slúži na ochranu skúšobnej
hmoty pred rušivým vplyvom tlaku slnečného
žiarenia tak, aby sa pohybovala iba pod
vplyvom gravitačných sil. Hoci poloha sondy
nevstupuje priamo do merania, predsa je čas od
času potrebné sondy centrovať, aby sa vyrovnali malé rušivé sily. To sa bude diať prostredníctvom konnohtého systému (funkcia bude objasnená ďalej), ktoný určí polohu sond a
padne ju bude korigovať pomocou mikroraketových impulznýc motorčekov.
-

dostať mimo pásma detekcie, a preto musí byť
priamo na paluba sond uskutočnená jeho korekcia.
Každá zo sond bude mať štartovaciu hmotnosť
okolo 460 kg (vrátane prístrojov a modulu pra
raketový korekčný pohon). Všetky tni budú vynesené na obežnú dráhu jednou raketou DeltaIV. Po dosiahnutí dráhy sa rozdelia a vlastným
pohonom dosiahnu svoje operačné miesto na
drábe o 13 mesiacov neskór. Až tam, po odhodení raketových modulov, je riadenie polohy
sondy zverené jemným impulzným motorčekom.
Na každej sonda sú umiestnené dva 30-centimetrové vysokoziskové nastavitelné antény na
komunikáciu so Zemou. Dáta sa budú prijímať
34-metrovými anténami siete pra dialkové spojenia, pni výkon vysielača 5 W (v pásma X),
rýchlosťou 7 kbit/s, 8 hodín každý druhý daň.
Vo zvyšnom čase budú uložené do palubnej
památe s kapacitou 1 Gbyte. Životnosť sond je
5 rokov od dosiahnutia operačnej dráhy.

pretože pozorovaná intenzita áaleko
presahovala očakávanú, spósobenú
výbuchmi supernov v našej Galaxii.
Citlivosť valcových detektorov
možno zvýšiť zviičšením hmotnosti
a znížením ich teploty. Dnes, tni desaťročia po Weberových pionierskych pokusoch pracuje pšť takýchto
detektorov v róznych častiach sveta.
Majú vyššiu hmotnosť a pracujú pri
velmi nízkych teplotách. Sú to:
EXPLORER v CERNe, vo Švajčiarsku, ALLEGRO v Lousiane,
USA, NIOBE v Perthe, Austrália,
NAUTILUS v Ríme a AURIGA
v Padove, Taliansko, Okrem NIOBE,
ktoré tvori 1500 kg valec z nióbia
s rezonančnou frekvenciou 700 Hz,
stí to všetko 3 m dlhé hliníkové valce
s hmotnosťou 2300 kg a s rezonančnou frekvenciou 900 Hz. Ani jeden
z týchto detektorov nezaznamenal
žiadne gravitačné viny.
Sférický detektor má niekolko
predností pred valcovým. V súčasnosti sú v prevádzke dva takéto
pokusné detektory. Jeden na Leidenskej univerzite v Holandsku, druhý
na univerzite San Paulo v Brazílii.
Majú priemer 65 cm, rezonančnú
frekvenciu 3250 Hz a st uložené pri
velmi nízkych teplotách. Majú sa na
nich odskúšať vlastnosti a použiť ich

pal

Astronomické pozorovania elektromagnetických vín pokrývajú vo
frekvencii rozsah okolo 20 rádov, od
velmi dlhých rádiových vín po
vysokoenergetické gama žiarenie.
Váčšina z týchto frekvencií, okrem
viditelných a rádiových, nemóže byť
pozorovaná zo zemského povrchu,
a preto je potrebné umiestniť patričné detektory do kozmiekého priestoru.
Podobná situácia je aj pri gravitačných vinách. Pozemské detektory
nemóžu zachytiť gravitačné viny s frekvenciou nižšou ako 1 Hz pre pozemský gravitačný šum. Detektor v kozme je od týchto šumov oslobodený
a móže byť urobený dostatočne
velký, aby snímal žiarenie pod 1 Hz,
kde zdroje gravitačných vin emitujú
vdčšinu svojho výkonu.
Pozemné interferometre móžu pozorovať gravitačné viny iba z konečného štádia vývoja (minúty a sekundy) dvojhviezdnych galaktických sústav, keá ich frekvencie stí vysoké
a aj amplitúdy, aj frekvencie prudko
rastú. Nízke frekvencie sú pozorovatelné iba z kozmu, keá polomery
drah hviezd sú vňčšie a frekvencie stí
stabilné počas miliónov rokov. Splývanie masívnych čiernych dier je tiež
pozorovatelné iba z kozmu. Detektory na Zemi aj v kozme budú hladať aj

pal príprave sférických detektorov
s priemerom 3 m.
Počiatkom sedemdesiatych rokov
sa objavila myšlienka, že Michelsonov interferometer spojený s laserom by mohol mať v5čšiu šancu na
detekciu gravitačných vín. Technolágia a technika merania takýchto
laserových interferometrov má dnes
už za sebou 30 rokov vývoja. Pnipravuje sa alebo je v prevádzke
6 takýchto detektorov, ktoré majú
vytvoriť sieť niekde v horizonte 2005
až 2010.
Hanford, USA (LIGO)
4 km rameno
v prevádzke
Hanford, USA (LIGO)
2 km rameno
v prevádzke
Livingston, USA (LIGO)
4 km rameno
v prevádzke
Pisa, Taliansko (VIRGO)
3 km rameno
v stavbe
Hannover, Nemecko (GEO600)
v prevádzke
0,6 km rameno
Tokio, Japonsko (TAMA300)
0,3 km rameno
v prevádzke
Tieto detektory sa budú priebežne
zdokonalovať. V súčasnom stave majú iba pokusný charakter a nízku
citlivosť na presvedčivú detekciu
gravitačných vín.

Kapacitné snímače polohy merajú priestorový posun skúšobnej hmoty — kocky —
vzbTadom na sondu. Signál polohy dá pomocou
spňtnej vázzby povel zariadeniu FEEP (Field
Emission Electric Propulsion) na opravu polohy
kocky. Za referenčný bod móže byť vybratá jedna z kociek. Zariadenie FEEP sa bude tiež
používať na kontrolu výšky sondy voči prichádzajúcemu čelu optickej viny.

Projekt LISA — „prieskumník"
Napniek jednoduché koncepcii projektu
LISA sú technologické problémy pni jej realizácii enormné. Hlavným problémom je, ako
Axonometrická kresba sondy
LISA /
prieskumník. V hornej časti je
vedecká
aparatúra
LTP a DRS,
dole pohonná jednotka, ktorá
dopraví
sondu na
halo dráhu
okolo
Lagrangeovho bodu Ll.
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LTP predstavuje jedno rameno interferometru v projekte LISA, pričom vzdialenosť 5
miliónov km medzi dvoma skúšobnýnů hmotami je v ňom redukovaná na 30 cm. Skúšobné
hmoty v projekte LISA hrajú dvojakú úlohu.
Slúžia oko optický odrážač pre interferometer,
ale sú aj senzorom zotrvačnosti vo voTnom
systéme polohovej kontroly — DFACS (DragFree Attitude Control System).
Dva identické skúšobné hmoty (kocky so
stranou 4,6 cm) sú umiestnené v oddelených
vakuových komórkach. Trojrozmerné kapacitné snímače merajú ich odchýlku od ich určenej
polohy a chybový signál v spdtnovázobnom
zapojení spúšťa mikroimpulzné motorčeky,
ktoré vycentrujú kocku. Hoci skúšobné hmoty
sú kryté telesom sondy, predsa sa móžu elektricky nabiť časticami kozmického žiarenia alebo časticami zo slnečných erupcií. Sústava
ultrafialových lámp sprostredkuje vybitie
skúšobných hmót v pravidelných intervaloch.
Aj povrchové efekty móžu viesť k elektrostatickým silám, preto pokrytie povrchov skúšobných hmót musí byť velmi dokonale urobené.
Pretože každá skúšobná hmota „pláva"
v priestore a je oddelená od stien niekoTkomilimetrovými medzerami, musí byť počas
štartu upevnená aretačným mechanizmom.
Tento musí byť konštruovaný tak, aby nepoškodil pokrytie stien a elektródy snímačov.
Musí tiež umožniť činnosť korekčných motorčekov.
Vzájomnú polohu skúšobných hmót, oko aj
vzhTadom na teleno sondy bude možné určiť
s presnosťou niekolkých pikometrov (1 pm =
10-12) vo frekvenčnom rozsahu 10-3 -10-1
Hz. Zvyškové zmeny teploty na paluba sondy
budú vyžadovať použitie materiálu s čo najmenšou tepelnou rozťažnosťou.
NASA používa na podobné ciele, oko bude
mať LTP korekčný systém (DRS, Disturbance
Reduction System), ale s trocha odlišnou techdosiahnuť, aby sa skúšobná hmota pohybovala
volne po geodetickej čiare, a tak vytvorila tzv.
nebrzdený systém („drag-free"). To si vyžaduje

Súčasný štatút
projektu LISA
LISA je spoločný projekt agentúr NASA
aj ESA. Rozdelenie úloh a zodpovednosti sa
v súčasnosti prejednáva, ale v podstate má
ESA zabezpečiť celé meracie zariadenie a
skúšky a NASA výrobu telies sond, nosnej
rakety, riadiacej a prijímacej stanice.
Pripravuje sa tiež rozdelenie úloh pni spracovaní dát.
Financovanie projektuje 50/50, pričom európsku časť financujú členské štáty ESA.
na spracovanie dát majú byť
Podia
vytvorené dva nezávislé tírny, jeden v Európe
a jeden v USA.
V novembri 2003 rozhodol výbor pre
vedecký program ESA začleniť projekt LISA
do dlhodobého vedeckého plánu. Vypracovanie priemyselnej štúdie bolo zadané v októbri
2004. V júni 2004 výbor doporučil koncilu
ESA schváliť finančné požiadavky.
Od marca 2004 je projekt LISA-prieskumník zadaný do výroby. DodavateTom je firma
ASTRIUM z Anglicka. Priemyselný kontrakt
bol slávnostne podpíraný 23. júna 2004.
planu,

Technologický balík projektu LISA (LTP)

LTP zotrvačný senzor. Skúšobná hmota je
obklopená blokmi elektroniky a je umiestnená
vo vákuovej komórke. Cez optické okienko sa
laserový lúč odráža od povrchu kocky. UV
lampy zvonku osvetlujú povrch kocky, a tak
neutralizujú povrchový elektrický náboj, spósobený kozmickým žiarením. Počas štartu je
skúšobná hmota — kocka stabilizovaná aretočným mechanizmom.
nológiou. Jeho koncepcia predpokladá použitie
dvoch zotrvačných senzorov s interferometrickým výstupom, podobna oko LPT. Avšak
na mikropohyby pra pointovanie sa využíva
elektrostatické urýchIovanie ionizovaných
kvapiek v koloidnom roztoku. Takže LISA —
„prieskumník" bude testovať tri systémy kontroly polohy a tni technológie mikromotorčekov.
umiestniť kocku tak, aby nebola vystavená rušeniu od róznych vonkajších aerodynamických
(tlaku žiarenia a pod.) a tiež vnútorných sí1, oko

sú gravitácia hmoty sondy, elektromagnetické
sily a pod.
Takáto ochrana sa dosiahne kombináciou extrémne presnej konštrukcie sondy a dnmyselného systému kontroly polohy (DFACS — DragFree Attitude Control System). Ten je založený
na meraní odchyliek kocky a doregulovaní jej
polohy v komórke pomocou kapacitných senzorov a mikropulzných motorčekov.
Na Zemi sa nedajú reprodukovať podmienky
volného pádu, potrebné na vyskúšanie DFACS.
Preto na vyskúšanie technológii, potrebných pre
projekt LISA bol navrhnutý skúšobný projekt
LISA — prieskumník (predtým označený
SMART-2). Na ňom budú vyskúšané systémy
LTP a DRS.
LISA-prieskumník bude skúšky prevádzať
v Lagrangeovom bode Li, kde sú horšie „šumové" podmiemky, pokial ide o rušivé sily.
Postupnost
dráh, po
ktorých sa
po 11 zapáleniach
motora
pohonnej
jednotky
dostane
LISAprieskumník na
určenú
dráhu.
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GRAVITAČNÉ VLNY A MASÍVNE...
Stačí teda, ked budú pri skúškach dosiahnuté
desaťkrát horšie parametre, ako sa vyžaduje pre
vlastný projekt LISA.
Sonda LISA-prieskumník je navrhnutá, ako
jednoduchá osemuholníková skrinka, 1 m
vysoká a s 2,1 m priemerom. Na jej povrchu
budú inštalované slnečné batérie. LTP je
umiestnené nad DRS (pozn v dodatkoch časť
„Technologický balík projektu LISA") v jadre
sondy a tieto dye experimentálne časti sú oddelené horizontálnou podlahou.
LISA-prieskumník má štartovať začiatkom
roka 2008 pomocou malej európskej rakety na
nízku okolozemskú dráhu. Podobne, ako neskór
v projekte LISA, sa pomocou vlastného pohonu
dostane na „halo dráhu" okolo Lagrangeovho
bodu Li, ktorý je vzdialený asi 1,5 milióna km
smerom k Sloku. Túto dráhu vybrali, pretože sa
na nej neprejavujú „prílivové sily", je termálne
stabilná a umožňuje každodenné spojenie s prijímacou stanicou na Zemi.
Po dopravnej a kalibračnej fáze projektu
budú v druhej polovici roku 2008 nasledovať
skúšky technologie. 90 dní LTP, 70 dní DRS a
20 dní spoločne. Po úspešnom odskúšaní bude
nasledovať príprava vlastného projektu LISA.

Čo prinesie budúcnosť
LISA, prvý detektor gravitačných vin umiestnený v kozme je mimoriadne ambiciózny program, ktorý otvára radikálne nové okno pre astronómiu. Budeme sa mócť pozrieť do vesmíru
celkom novým spósobom a očakávame množstvo objavov, dokonca aj kvantitatívny skok
v súčasnom chápaní najenergetickejších javov
v kozmickom priestore. Technologické požiadavky sú však enormné. Extrémne presné merania sa majú uskutočniť na velmi dómyselne
konštruovanej sonde, pričom sú zapojené všetky
naše poznatky o prírodných silách na to, aby
sme zachytili „šepot" gravitačných vin.
LISA-pneskumník, ktorý s ohfadom na jeho
jednoduchú konfiguráciu nie je sám schopný
detegovať gravitačné viny, bude však testovať
detekčnú technológiu, a takto dlaždiť cestu pre
unikátne gravitačné observatórium LISA, ktoré
bude najváčšou fudskou konštrukciou v kozmickom priestore.
2. apríla 2004 vydalo riaditefstvo vedeckých
programov ESA výzvu pre výskumné témy na
obdobie 2015 - 2025. Medzi 150 témami, ktoré
navrhla vedecká komunita, je niekolko takých,
ktoré nadvázujú na projekt LISA. Zaoberajú sa
štúdiom kozmológie gravitačných vin, hfadaním
tmavej hmoty a chýbajúcej baryónovej hmoty až
po výskum masívnych čiernych dier vo vesmíre.
Tieto návrhy sú ukážkou, aký velký záujem prejavila astronomická komunita o projekt LISA,
v ktorom je pnsfub nového pohfadu na vesmír
a možnosť získania takých prevratných poznatkov, ako priniesla rádiová a róntgenová astronómia.

MARS
122 vedcov hodnotí po roku misiu robotov Spirit a Opportunity

Na Marse v minulosti
určíte bola voda
„Niet pochýb, že v minulosti voda na Marse
bola, ba čo viac, tiekla po jeho povrchu, udržala
sa dlhý čas v tekutom skupenstve v početných
nádržiach, jazerách a moriach a formovala aj
vrstvy pod jeho povrchom." Taký je jednotný
záver 122 vedcov, ktorí začiatkom decembra
uverejnili v týždenníku Science 11 článkov, zhrňujúcich bezmála ročnú misiu robotov Spirit a Opportunity na povrchu Marsu. Váčšina vedcov sa
zhoduje aj na tom, že v istom období existovali
na Marse priaznivé podmienky, v ktorých mohol vzniknúť a vyvíjať sa život.
Články zhíňajú najpresvedčivejšie dókazy:
Horniny, ktoré preskúmal robot Opportunity
v dvoch malých kráteroch, nedaleko miesta
pristátia i v kráteri Endurance, obsahujú vysoký
podiel bromidov a chloridov. Zistený pomer je
výsledkom dobre známych chemických procesov, ktoré prebiehajú iba za prítomnosti tekutej
vody. Navyše: z chemickej analýzy vyplynulo,
že v istom období muselo byť na Marse velké
množstvo vody v tekutom skupenstve. (Rudí
Rieder a Ralf Gellert z Inštitútu Maxa Plancka
pre chémiu.)
Tí istí autori spolu s Philom Christensenom
z Arizona State University upozorňujú na horniny obsahujúce hojnosť minerálov síry, ktoré by
sa bez dlhodobého pňsobenia vody nemohli vytvoriť.
Ken Herkenhoff z U.S. Geological Survey vo
Flagstaffe (Arizona) upozorňuje na jaskynky
v horninách nie váčšie ako gombík na košeli,
ktoré sú pozostatkom po mineráloch, ktoré sa vo
vode rozpustili.
Za jasný dókaz dlhodobého pňsobenia vody
sa považujú aj „čučoriedky", sivé gufaté útvary
bohaté na železo, ktoré sa hojne vyskytujú na
povrchu erodovaných hornín.

Na mnohých miestach boll objavené kamene
s jasne rozoznatefnými, tenkými vrstvami: neklamný dókaz toho, že ide o periodické usadeniny hornín unášaných tečúcou vodou, ktoré
postupne skameneli a rozlámali sa.
Z viacerých charaktenstík skúmaných hornín
vyplynulo, že boli vystavené periodickým prívalom vody, ktorá sa vzápátí stratila, podobne, ako
to býva na Zemi.
Chemické zloženie marťanských hornín indikuje pósobenie vody s vysokým obsahom solí
a kyslých látok. Inými slovami: išlo o marťanskú
obdobu morskej vody.
Goestar Klingelhoefer z Univerzity v Mainzi
a Richard Mouis z Johnson Space Center v Houston zistili, že horniny obsahujú hydráty železito-sírnatých solí, nazývané jarosit, minerálu,
ktorý nemóže vzniknúť bez tečúcej vody. Najnovší nález minerálu goethit, ktorý objavil Spirit
v Columbia Hills, je dalším dókazom prítomnosti vody, prinajmenšom v oblasti, kde Spirit pósobí.
Početné nálezy homín bohatých na železo, síru
a bróm; obrovské krátery, ktorých dná sú na nerozoznanie od dna pozemského jazera; svahy
Najcennejším úlovkom robotu Opportunity
bol minerál jarosit, ktorý je doposiaf najpresvedčivejším dókazom mokrej histórie
Marsu na Planin Meridian!. Spirit rovnako
cenný tilovok — minerál goetlt, objavil počas
prieskumu úpátia Columbia Hills. Goetit
identifikoval Másbauerov spektrometer, analyzátor železitých minerálov, ktorým sú vybavené oba roboty. Goetit sa dokáže, na
rozdlel od hematitu, sformovaf iba v prítomnost! vody (bez ohfadu na to, v akom skupenstve).

Na panoramatickej snímke z Opportunity vidíte oblast nedaleko úpátia východného valu krátera Endurance, ktorý nazvali Burns Cliff. Oblasť geológov zaujala, pretože sa tu stretávajú dva typy hornín
s rozlične nasmerovanými vrstvami.

Podia článku v ESA Bulletin 119/2004
autorov:
A. GIANOLIO, G. RACCA,
O. JENNRICH, R. REINHARD,
K. DANZMANN, S. VITALE
Preložil a skrátil M. Rybanský
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Burns Cliff je príkra, rozpukaná stena, pozdlž ktorej robot Opportunity vycúval z krátera Endurance potom, ako dosiahol najvzdialenejší bod v jeho
vnútre. Na panoramatickej snímke (180 stupňov), ktorú vedci poskladali zo 46 samostatných fotografií, neobyčajne jasne vystupujú geologické vrstvy. Farba hornin zodpovedá skutočnosti. Širokouhlý objektiv spósobil, že Burns Clilf vyzerá, ako by bol vyklenutý oproti kamere. V skutočnosti ideo stenu, ktorá
je iba fahko zvinená.

Tipuna: na okraji krátera Endurance preskúmal robot Opportunity oblast, ktorou prebieha jasná
deliaca čiara medzi svetlými a tmavými horninami. Po použití abrazného prístroja v tmavom materiáli sa odhalili tenučké vrstvy uložené vodou alebo vetrom.
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s jasne rozlíšitekiými vrstvami uložených a skamenelých hornín, ktoré nesú stopy pósobenia vlnobitia — to všetko dokazuje dlhodobé, v neskoršom období periodické pósobenie vody na povrchové i podpovrchové, až po miliónoch rokov
obnažené horniny Červenej planéty.
Našli sav týchto horninách aj fosilie dávneho,
vyhynutého života? Zatiaf sa nenašli: predovšetkým preto, že pristroje robotov, vyvinuté na hfadanie a detekciu stóp po pósobení vody, nie sú
uspósobené na hfadanie fosílií. Steve Squyers
z Cornell University, vedúci výskumu údajov
získaných z oboch robotov, napísal v Science:
„Predbežne nedokážeme povedať, či na Marse
existoval život, ba ani to, či bol vóbec možný.
Vieme však jedno: na Marse jednoznačne existujú vodou uložené horniny. Mars a Zem sa však
určite nevyvíjali rovnako." Analýza dalších hornín z planiny Meridiani, najmá z krátera Eagle,
móže priniesť jednoznančnejšie výsledky. Mars
Science Laboratory, další z generácie marťanských roverov, dokáže na vkčšinu dnešných otázok zodpovedať. Ten však začne pracovat až
v roku 2010. Senzačné výsledky však medzičasom móžu poskytnúť aj dálšie sondy zo súčasnej
generácie, ktoré pristanú v mých oblastiach, aleho ich z dialky preskúmajú pomocou citlivejších
prístrojov. Najváčšie nádeje sa vkladajú do misie
Phoenix, sondy, ktorá v roku 2007 pristane
nedaleko severnej polámej čiapočky s ciefom
navítať permaforst a zistiť, či v horninách pred
zamrznutím holi vhodné podmienky na život.
Jedno je isté: na Marse v minulosti voda bola.
Či pred miliardami, alebo iba pred niekolkými
tisíckami rokov, to sa predbežne nedá s určitosťou povedať. Dókazy o prítomnosti tečúcej
vody v súčasnosti sa dosiaf nenašli. V marťanskej atmosfére je velmi málo vody: kebZ v tekutom skupenstve pokryla celý povrch Cervenej
planéty, jej hrúbka by nepresiahla 100 mikrónov,
čo je hrúbka fudského vlasu. Keby boto vody
viac, na Marse by nebolo tolko prachových bilrok. Zvírený, teplý prach z povrchu spósobuje

rychle odparovanie vody z atmosféry. Britskí vedci sú dokonca presvedčení, že sonda Beagle 2 narazila na povrch Marsu vyššou rýchlosťou, ako sa
predpokladalo, pretože atmosféra bola po predchádzajúcej prachovej búrke redšia, než sa rátalo
na základe hodu& predchádzajúcich meraní.
Inou otázkou je, kam sa marťanská voda
podela. Vedci vedia, že na Červenej planéte jej
bolo v období medzi 4 a 1 miliardou rokov dost,
ale netušia, kedy po jej povrchu tiekla naposledy.
Koncom roka sa oba rovery pohybujú pomalšie: za deň prejdú iba 15 až 30 metrov, pretože
ich solárne antény nedokážu získat z nízkeho
zimného Sloka viac energie. Spirit smeruje na
vrchol Husband Hill, najvyšší kopec pohoria Columbia Hills, ktorý pomenovali po velitelovi
stroskotaného raketoplánu. Husband Hill je najvyšším vrcholom v kráteri Gusev. 14. decembra
2004 vyšiel na hrebeň Larry's Lookout (Larryho
vyhliadka), ktorý je od vrcholu vzdialený 75
metrov. Po dobytí Husband Hill oslávi pozemský
tím jubileum: Spirit práve tam dovrsi štvrtý kilometer na povrchu Marsu.
Podia internetových stránok MARSDAILY
Na tejto snímke, ktorú
robot urobil & decembra
2004 (332. sol), vidíte stopy
Spiritu, ktoré zviditeiňujú
pút Spiritu na ceste k vrcholu Husband HiH počas
šiestich dní.
so131~-324

Robot Spirit putuje od Co- .._.-. lumbia Hills k najvýraznejšiemu pahorku — Husband
Hill. Jeho cestu od 19 novembra do 6. decembra,
ktorá trvala 17 marťanských dní/soby, mažete sledovat na panoramatickej
snímke, ktorú kamera robota exponovala ešte
3. júna 2004.

snI313-.I(,
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TITAN

Huygens
na Titane
Sonda Huygens, ktorá sa v decembri 2004 odpútala od materske lode
Cassini, zniesla sa 14. januára 2005 rýchlosťou 4,5 metra za sekundu na
povrch Titanu. Presnú polohu (s presnosťou niekolkých kilometrov) určia
vedci až po analýze údajov z 18 pozemských rádioteskopov na všetkých
kontinentoch, ktoré priebežne zachytávali signály klesajúcej sondy. Huygens pristál 2 hodiny, 27 minút a 57 sekúnd po vstupe do Titanovej atmosféry. Z údajov penetrometru vyplynulo, že na mieste pristátia pokrýva povrch tenká kčra. Penetrometer vnikol pod povrch do hlbky 15 centimetrov.
Teplota povrchu na mieste pristátia: 93,8 Kelvinov.
3 hodiny 37 minút (vrátane 70 minút na povrchu) vysielala sonda informácie na materskú loď Cassini, ktorá ich vyslala na Zem.
Expertom ESA sa podarilo transformovať na zvuky signály vysielané
prístrojom HASI. Mohli sme ich počuť v dvoch ukážkach. Na prvej sa dajú jasne rozoznať zvuky pripomínajúce dunenie hromu. Pósobivá bola aj
druhá ukážka. Čím bola sonda bližšie k Titanu, tým vyššia bola vysielaná
melódia. Talianski vedci, ktori experiment pripravili, tvrdia, že takéto zvuky móže generovať iba atmosféra nabitá elektrostatickou energiou, podobná tej, ktorá obalovala Zem v čase, ked' ešte na nej nebol život. Tento experiment poskytol vedcom aj údaje, pomocou ktorých získame predstavu
o štruktúre Titanovej atmosféry.
Z predbežnej analýzy Titanovej atmosféry vyplynulo, že objem metánu
v nej sa počas prvých 90 minút nemenil, pričom zmena pomeru
metán/dusík sa prejavila vždy počas prechodu vrstvou oblakov. Najhustejšia vrstva markov obaluje Titan vo výškach 17 až 20 kilometrov.
Na prvej snímke, ktorú sonda získala, vidieť oranžový povrch, pokrytý
tenkým oparom metánu. Na dalších snímkach sa dá rozoznať pobrežie zahalené hmlou a tmavá plocha „metánového mora", z ktorého vyčnievajú
svetlé škvrny ostrovov. Na detajlnejších snímkach „kontinentov" vidieť
spleť klukatiacich koryt, ústiacich do oblasti, ktorá by mohla byť morom.
Geológom a hydrológom tieto útvary pripomínajú pozemský terén sformovaný tokmi vody.
Nad povrchom Titanu sa ťahajú pásy metánovej alebo etánovej hmly.
Terén okolo miesta pristátia je posiaty okrúhlymi balvanmi zamrznutých
ulovodíkov. Povrch je tmavší ako sa očakávalo, pričom vedci predpokladajú, že ho tvori zanes zamrznutých uhl'ovodíkov a vody.
ESA Press Release

Na snímke s rozlíšením 40 metrov na pixel vidíte na teréne klesajúcom
k „moru" spleť kfukatých korýt, nápadne pripomínajúcich riečištia na Zemi.
Nezdá sa, že by sa na reliéfe prejavovali výraznejšie stopy veternej erózie. Je
teda možné, že nimi ešte aj dnes, (periodicky?) preteká médium (metán?)
v tekutom skupenstve, ak teplota na povrchu stúpne nad —184 stupňov
Celzia. (Zamrznutý etán sa začína topit, ked sa teplota zvýši nad bod mrazu
(etánu): —172 stupňov Celzia. Zmes metánu a etánu sa topí v závislosti na ich
pomere.)

a

Na panoramatickej snímke vidíte okolie miesta, na ktorom sonda Huygens pristála. Poskladali ju z jedenástich fotografií. Biele pásy tvorí metánová alebo etánová hmla, ktorá sa vznáša nad povrchom ako
opar, ktorý na niektorých miestach hustne.
10
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TITAN
Na jednej
z prvých, ešte
nespracovaných
snímok (výška
8000 m), vidíte
oblast, kde sonda
Huygens pristála.
Svetlé útvary
predstavujú terén,
ktorý vyčnieva
zo „zaplavených"
nížin. Rozlíšenie:
20 metrov
na pixel.

Pevnina s ostrovmi,
ktoré obmýva
metánový oceán?
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Snímky planetárnych
systémov vo vývoji
Oba vesmírne d'alekohiady NASA, Spitzer i HST, umožnili astronómom nevídaný pohfad na planetárne disky, krúžiace okolo hviezd
podobných Slnku. Navyše Spitzer objavil prachoplynové disky okolo
hviezd, o ktorých je známe, že sa okolo nich sformovali aj planéty. Ilustrácia znázorňuje hypotetický planetárny systém, podobný našej Slnečnej
HST poskytol ovefa detailnejšiu snímku jasného disku, ktorý krúži oko- sústave. Z pohfadu vonkajšieho pozorovatefa je jasne rozhšitefný prstenec
lo ovefa mladšej, Slnku podobnej hviezdy. Obe snímky majú pre plane- planetesimál (a v ňom planéty), ktoré obiehajú hviezdu podobnú Sluku. Tentológiu zásadný význam. Stali sme sa svedkami procesu, ktorý prebehol to materiál je zvyškom po disku, v ktorom sa sformovali planéty.
aj pri formovaní našej Slnečnej sústavy: z prvotného, chaotického prachoplynového štádia až po dnešnú usporiadanosť.
„Mladé hviezdy majú velké zásoby prachoplynového materiálu,
staršie iba jeho zvyšky. HST nasnímal zásoby, Spitzer iba zvyšky,"
vyhlásil Charles Beichman z JPL (NASA). „Vidíme, ako sa oba vesmírne d'alekohfady doplňajú."
HST pozoroval mladú hviezdu, ktorá má 50 až 250 miliónov rokov.
Je to dostatočný vek nato, aby sav jej systéme mohli vytvoriť obrie plynové planéty, ale príliš nízky vek na to, aby sa už stihli sformovať terestrické, Zemi podobné obežnice.
Šesť starších hviezd, ktoré pozoroval Spitzer, má v priemere 4 miliardy rokov. Sú teda takmer rovesnikmi nášho Sluka. Vie sa o nich, že
majú obrie planéty, existencia terestrických planét sa nevylučuje. Objav
prstencov zo zvyškového materiálu krúžiacich okolo nich sa považuje za
významný, pretože takéto disky sa iba zriedka pozorujú okolo hviezd
s parametrami Slnka. Dóvod: disky malých hviezd sú menšie, matnejšie,
a preto ťažšie rozlíšitefné ako disky masívnejších hviezd.
„Snímka z HST je doteraz najkvalitnejšou fotografiou, ktorá vznikla
exponovaním svetla z disku, krúžiaceho okolo Sluku podobnej
hviezdy," vraví David Ardilla, jeden z členov tírnu. „Na snímke vidíme
jednu z možných minulostí našej Slnečnej sústavy."
Na snímke, exponovanej vo viditefnom svetle, vidíte disk okolo červeného trObjavovanie diskov okolo hviezd podobných Slnku, vrátane tých, paslíka AU Mikroskopii. Či sa už v ňom sformovali planéty, alebo sa iba forktoré majú planéty, je neobyčajne ťažké. Takéto disky sú 10- až 100-krát mujú, zatiaf nevedno. Svetlo hviezdy odrážajú prachové častice, rozptýlené po
tenšie než tie, ktoré krúžia okolo mladých hviezd. Vysokocitlivý in- koliziách asteroidov a komét. Planetológovia takýto disk, ktorý vznikol z drte
fračervený detektor dalekohfadu Spitzer odhalil ich tepelné žiarenia po po zrážkach, nazývajú „debris disk" (disk z trosiek). Disk okolo AU Microscopii má priemer 62 miliárd svetelných rokov a pripomína dye vretená, preprvý raz.
„Spitzer po prvý raz potvrdil priamu súvislosť medzi planétami tože ho vidíme ako tanier zboku. Hviezda je vo vzdialenosti 32 svetelných
rokov, jej vek sa odhaduje na 12 miliónov rokov. Práve mladost hviezdy sp0a diskami," zdórazňje Beichman.
Štúdie o vzťahoch medzi planétami a diskami budú mať velký význam sobuje, že vnútorný okraj disku obieha hviezdu najtesnejšie zo všetkých dotepre vývoj vesmírnych d'alekohfadov, ktorých úlohou bude vyhfadávanie raz objavených diskov reflektujúcich svetlo hviezdy! Je to zároveň aj prvý
extrasolárnych planét: Terrestrial Planet Finder a Space Interferometry disk, exponovaný pri červenom trpaslíkovi typu M, čo je najčastejší typ
Mission budú mať v programe kritériá, podfa ktorých dokážu zistiť, hviezdy v susedstve Sluka. Snímky HST (kamera ACS) prezradili, že hviezdne
ktoré hviezdy majú planetárne systémy. Pofovačka na extrasolárne vetry vyčistili priestor medzi hviezdou a vnútorným okrajom disku do vzdialenosti 1,6 miliardy kilometrov. (Tento údaj naznačili merania v infračerveplanéty je jedným z kfúčových programov NASA.
nom svetle.) Snímky potvrdzujú, že disk je pokrčený a jeho hustota v centrálTerestrické planéty vznikli z velkých oblakov prachu, ktoré obalovali
nej oblasti kolice, čo mí že byt aj vplyv neviditefného súpútnika, najskór vefkej
mladé hviezdy. Častice prachu sa zrážali, zliepali, až kým sa (za priazplanéty. Navyše: disk vyzerá na snímkach ACS modrejší ako hviezda, čo sa
nivých okolností) nesformovala planéta. Niekedy sa planetesimály zra- doteraz ani v jednom prípade nepozorovalo. Naznačuje že
to, ho tvoria najmu
zili a rozpadli. Zvyšky po týchto kolíziách sa postupne sformovali do jemné prachové častice v porovnaní s vňčšími, ktoré sa pozorovali v mých
masívnych diskov, v ktorých niekedy pozorujeme brázdy, „vyorané" diskoch. Malé zrnká rozptyfujú modré svetlo lepšie než červené. Pozoruhodne
planétami. Postupom času sa disky do značnej miery vyprázdnili, velké množstvo jemných častíc možno vysvetliť aj tak, že hviezda ale je dostazmenšili, pričom časť materiálu sa usadila v podobných pásoch, akým je točne jasná, takže ich nedokáže zo svojej blízkosti vymiesf. V jasnejších,
v našej sústave Kuiperov pás.
horúcejších hviezdach tlak žiarenia vymetie najmenšie zrniečka z disku do
Disk, ktorý objavil HST, krúži okolo Sluku podobnej hviezdy okolitého priestoru.
HD 107146, vzdialenej 88 miliónov svetelných rokov. Astronóm z JPL,
John Krist objavil pomocou HST iný disk obiehajúci malú hviezdu Infračervené snímky šiestich starších hviezd, ktoré majú planétu, získal vesAU Mikroskopii. Tento červený trpaslík je od nás vzdialený 32 miliónov mírny dalekohfad Spitzer. Žlté, husté oblaky sú prachové („troskové") disky,
svetelných rokov a má iba 12 miliónov rokov. Na disku tejto hviezdy sa podobné disku, ktorý krúži okolo nášho Sluka. Astronómovia už dávnejšie
predpokladali, že hviezdy s planétami mí žu mať takéto disky, ale až tieto
dá rozlíšiť medzera, ktorú mohla „vyplúžit` planéta.
snímky
ich predpoklady potvrdili.
Podobnú medzeru má aj disk okolo hviezdy HD 107146.
HO 11a1ř6
HD 33636
HD 52265
Beichmanov tím nasnímal pomocou d'alekohfadu Spitzer 26 starších
Slnku podobných hviezd, o ktorých je známe, že majú planéty. V šiestich pripadoch objavil disky zvyšného materiálu, pripomínajúce Kuiperov pás. Tieto hviezdy sú vzdialené 50 až 160 svetelných rokov. Ich
disky sú stonásobne menšie ako ten, ktorý objavil HST, stonásobne jas~
nejšie ako Kuiperov pás. Hvezdári v strede týchto diskov rozlíšili
1 artmin
prázdne miesta.
NASA Press Release
1 2
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Vakuum ve skutečnosti
prázdnota není
aneb kouzla kvantové fyziky
„Existujf jen atomy a prázdnota."
Demokritos
V posledních letech se podařilo díky rychlému
rozvoji experimentální techniky získat řadu velice přesných dat, která radikálně zpřesňují a v řadě případů mění obraz počátku i budoucího
rozvoje vesmíru, ve kterém žijeme. V článcích,
které o kosmologii vycházejí v současnosti, se
setkáváme nejen s pojmem temná hmota, ale
i temná energie. Ta by měla tvořit až 70 % hmoty ve vesmíru. Objevuje se řada dalších nových
pojmů, které jsou velmi často spojeny s vlastnostmi vakua. Co to je falešné vakuum, energie
vakua a jak souvisí s inflací vesmíru? Proč se
znovu uvažuje o kosmologické konstantě a co je
kvintesence? Názorné a přitom korektní vysvětlení těchto a řady dalších otázek souvisejících
s vlastnostmi vakua a kvantové fyziky není jednoduché. Dlouho jsem proto váhal, když mě šéfredaktor časopisu Kozmos o článek s touto tématikou požádal, zda jsem ta správná osoba, která by měla zmíněné pojmy a fyzikální jevy vysvětlovat. Nakonec jsem se rozhodl, že se o objasnění této fyzikální problematiky přece jen
pokusím, i když se na mě nejspíše snese vina
oprávněné kritiky fundovanějších kolegů. Mým
oborem je experimentální jaderná a částicová
fyzika, takže se hlavně zaměřím právě na experimentálně měřitelné projevy vlastností vakua
v těchto oborech.
Vlastnosti mikrosvěta jsou často velmi neobvyklé a vzdálené tomu s čím se setkáváme
v rozměrech na něž jsme zvyklí. Jen velmi těžko,
pokud vůbec, si je dokážeme představit. Velmi
často se proto uchylujeme k analogii. Musíme
však mít stále na paměti, že jde jen o analogii. Ta
má pouze omezenou platnost, je třeba k ní přistupovat velmi opatrně a nelze ji rozšiřovat do
jiných oblastí bez uvážení. Další důležitou skutečností je, že věda vytváří popis reálného světa.
Používané pojmy takový popis umožňují, ale pochopitelně nejsou tou realitou, kterou pozorujeme. To vede k tomu, že mohou existovat různé
interpretace, které nám tuto realitu přibližují. Pokud tyto různé interpretace vedou ke stejnému
popisu a všechny výsledky pro měřitelné veličiny jsou shodné, nemá žádný smysl rozhodovat
o tom, která z nich je správná. Při výběru mezi
nimi pak spíše záleží na tom, která z nich dokáže
konkrétnímu člověku lépe zpřístupnit pochopení
popisované reality. Fyzik klade důraz na schopnost dané teorie popsat fyzikální realitu, tedy na
fyzikální a matematický aparát, který mu
umožňuje předpovídat výsledky měření. Přitom
chápe, že diskuze o správnosti různých „filozofických" interpretací vedoucích ke stejnému
fyzikálnímu popisu a měřitelným výsledkům ne-

určená zařízení se nazývají vývěvami a ve speciálních případech jimi lze dosáhnout tlaku l0Pa, čemuž odpovídá hustota plynu při pokojové
teplotě přibližně 3 1011 molekul/m33. To je o 14
řádů menší hustota než existuje za standardních
podmínek. Ve vesmíru pak existují místa s ještě
daleko menší hustotou. Průměrná hustota látky
v Galaxii je 106 atomů na m3, v mezigalaktickém prostoru je pak hustota o další řády nižší
a dostává se až k hodnotám menším než jeden
atom na m3.
I kdyby se nám však podařilo sestrojit tak
dokonalé zařízení, které by odstranilo všechny
molekuly, atomy, ionty i elektrony, nezůstal by
odčerpaný prostor prázdný. Byl by vypiněn fotony, ať už fotony relikt ího záření či těmi, které
byly vyzářeny hvězdami a dalšími astrofyzikálními objekty. Víme, že v něm budou také neutrina, ať reliktní,l tak i pozdějšího původu. Kromě
těchto částic, jejichž existence je potvrzena, by
měly prostor zaplňovat gravitony a ještě záhadnější a dosud neznámé částice, které pozorujeme
jako temnou hmotu ve vesmíru. A i kdyby se
nám podařilo odstranit i tyto částice, o kterých
hovoříme jako o „reálných", nebude pořád vakuum tou úpinou prázdnotou, fádní pustinou,
kde nic není a nic se neděje. Naopak zde můžeme pozorovat bouřlivé „klokotání". Tyto neustálé změny můžeme popsat jako fluktuace různých
polí nebo jako vznikání a zanikání „virtuální"
podoby jak známých částic, tak pravděpodobně
i částic, které zatím existují jen v hypotézách teot-etických fyziků anebo o nich zatím nevíme vůbec a projevují se například jako temná energie.
Skutečné vakuum má zkrátka do skutečné prázdnoty velice daleko. Než se však na něj podíváme
podrobněji, musíme si osvětlit řadu pojmů. Pokud chceme pochopit rozdíl mezi virtuálními
a reálnými částicemi, jak vznikají fluktuace ve
vakuu, či jaký je rozdíl mezi falešným a pravým2
vakuem, musíme se obrátit ke kvantové fyzice
a objasnit si některé z jejích neobvyklých vlastností a důsledků.

Standardní model hmoty a interakcí
Obr. Č. 1: Základní Feynmanovy diagramy pro
rozptyl elektronu a pozitronu buď výměnou jednoho virtuálního fotonu nebo anihilací s produkcí virtuálního fotonu a opětném vytvoření
páru elektron a pozitron.
ní příliš relevantní. Laického posluchače však
naopak spíše zaujmou filosofické interpretace
a může být dokonale zmaten tím, že se někdy
i diametrálně liší. Právě v oblasti kvantové
fyziky a popisu vakua často musíme objasňovat
reálné fyzikální procesy pomocí objektů, které
principiálně nelze pozorovat (měřit). Běžně se
tak vyskytují případy různých filosofických interpretací shodného popisu měřitelné reality.

Vakuum
Poměrně blízká Demokritově výroku uvedenému na začátku článku je i klasická definice
vakua. Tímto pojmem je označován prázdný
prostor bez hmotných částic. Reálně se lze takovému vakuu přiblížit ředěním plynu a tím
snižováním tlaku. Plyn ředíme odčerpáváním
molekul z uzavřeného prostoru. K tomu účelu

Na začátku si krátce zopakujme základy současného popisu struktury hmoty. V předchozí
části jsme několikrát použili pojem částice.
O jaké částice se může jednat, plyne ze standardního modelu hmoty a interakcí. Ten je založen na předpokladu, že náš svět se skládá
z částic hmoty, kterými jsou šestice kvarků (u, d,
s, c, b, t)3 a šestice leptonů (elektron, mion, tauon
a neutrina ve, i , U r). K nim se ještě přiřazují jejich antihmotm partneři — antičástice. Antičástice má určité fyzikální charakteristiky shodné
(hmotnost, dobu života, spin...) a zbývající mají
opačná znaménka (elektrický náboj, baryonové
a leptonová čísla, podivnost...). Při setkání částice a antičástice může dojít k anihilaci. Všechny
tyto částice mají hodnotu spinu danou poločíselným násobkem Planckovy konstanty a jsou tedy
fermiony. Ze šestice kvarků a šestice antikvarků
lze složit všechny známé hadrony (částice interagující na rozdíl od leptonů i silnou interakcí).
Ty se dělí na baryony tvořené trojicí kvarků (antibaryony trojicí antikvarků) a mezony, které
jsou tvořeny dvojicí kvarku a antikvarku. Kombinací tří poločíselných násobků dostáváme zase
poločíselný násobek, takže baryony jsou ferKOZMOS 1/2005
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Obr. Č. 2: Některé příklady složitějších výměn virtuálních částic přispívajících k interakci elektronu a pozitronu zobrazené pomocí Feynmanových grafů.
miony stejně jako kvarky. Dvojice fermionů
vytváří systém s hodnotou spinu, která je
celočíselným násobkem Planckovy konstanty.
Takové částice se nazývají bosony. Mezi baryony patří i protony a neutrony, které tvori atomová jádra. Lehké mezony jsou pak částice, jejichž výměna mezi nukleony je podstatou silné
jaderné interakce, která drží nukleony v jádře
pohromadě. A tím se dostáváme k pojmu interakce, která je právě tím, co vytváří tu pestrou
mnohotvárnost našeho světa. Pojem interakce
označuje přenos energie, hybnosti, momentu
hybnosti a nábojů mezi částicemi. Může tedy
měnit kinematické veličiny (hybnost, energii)
částic i jejich identitu. Je proto zodpovědná jak
za změnu pohybového stavu částic, tak i za jejich
přeměny či rozpady.
Podle dnešních představ lze interakce popsat
jako výměnu tzv. intermediálních bosonů. K částicím hmoty tak musíme přiřadit i částice interakcí, které mají hodnoty spinu rovny celočíselným násobkům Planckovy konstanty a jsou tedy
bosony. Známe čtyři druhy interakcí, které se
vyskytují v současném vesmíru4: silnou, elektromagnetickou, slabou a gravitační. Silná interakce je zprostředkována osmicí gluonů a uplatňuje se mezi částicemi, které mají tzv. barevný
náboj. Elektromagnetická fotonem a uplatňuje
se u částic s nábojem elektrickým. Slabá je
přenášena trojicí bosonů W+, W—, Z. Konečně
gravitační interakci by měl přenášet graviton
a jejím nábojem je hmotnost. Jak už bylo naznačeno, mohou jako částice interakcí fungovat
i některé částice složené z částic hmoty, viz již
zmíněné mezony. Takže podstatou jaderné síly,
která drží nukleony v jádře pohromadě, je sice
silná interakce zprostředkovaná gluony, ale její
realizaci můžeme popsat jako výměnu mezonů.

Heisenbergův princip neurčitosti
Velmi důležitým zákonem určujícím pravidla
v kvantovém světě je Heisenbergův princip
neurčitosti. Ten říká, že pro současné měření
polohy x a hybnosti částice p nemůže být součin
neurčitostí v určení polohy Ax a hybnosti Ap částice menší než určitá hodnota, která je úměrná
Planckově konstantě h. Matematické vyjádření
Heisenbergova principu neurčitosti je Ax Ap ≥ h,
kde h je tzv. redukovaná Planckova konstanta
h = h/2n = 1,054.10 34 Js = 6,58.10-22 McVs.
Obdobný vztah pak platí pro neurčitosti při současném měření časového okamžiku t a energie
částice E: At AE ≥ h.
Důsledkem Heisenbergova principu je, že se
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na mikroúrovni může narušovat zákon zachování energie, a to takovým způsobem, že součin
velikosti tohoto narušení a doby po kterou trvá je
menší než Planckova konstanta. V takovém případě nelze toto porušení pozorovat. Vznikající
fluktuace energie můžeme popsat v podobě
vytvoření tzv. virtuálních částic, které však musí
zaniknout v čase daném Heisenbergovým principem neurčitosti. Může jít jak o částice hmoty,
tak i o částice interakcí. Trochu si to můžeme
přiblížit analogií s velmi přísně termínovanou
půjčkou. Příroda si na vytvoření virtuálních částic může energii půjčit, ale tato půjčka je velmi
striktně časově omezená Heisenbergovým principem neurčitosti. Příslušné virtuální částice jsou
pak zástavou této půjčky. Pokud nebude získána
energie na vrácení půjčky, propadá zástava.
Rozdíl oproti bankám je, že si příroda neúčtuje
poplatky a suma energie a hodnota zástavy se
počítá taková, za jakou jste ji pořídili. Tyto fluktuace musí zároveň splňovat ostatní zákony zachování, na které se Heisenbergův princip neurčitosti nevztahuje. Pokud tyto virtuální částice
nejsou totožné se svými antičásticemi, musí
vznikat v páru částice a antičástice a fluktuace
pak probíhá jako kreace a anihilace páru částice
a antičástice.

Virtuální částice
Teď už si můžeme objasnit pojem virtuální
částice. Jedná se o částici, která existuje díky
Heisenbergovu principu neurčitosti a v časovém
okamžiku povoleném Heisenbergovým principem neurčitosti narušuje zákon zachování energie. U reálné částice, jejíž existence nenarušuje
zákon zachování energie, je spiněn relativistický
vztah mezi celkovou energií částice E, její hybností p a klidovou energií (hmotností m)5: E2 =
p2c2 + m2c4. U virtuální částice tento vztah mezi
uvedenými fyzikálními veličinami neplatí. Může
tak mít třeba velmi velkou hybnost a jen velmi
malou energii. Virtuální částice se může přeměnit na reálnou, pokud příroda získá potřebnou
energii, aby zajistila spinění výše zmíněného relativistického vztahu a zákona zachování energie. Pokud budeme pokračovat v naší analogii
s termínovanou půjčkou, pak je jejím pokračováním případ, kdy zadlužený získá sponzora,
který za něj půjčku splatí a tak zástava ve formě
částic pořízených za půjčenou energii nepropadá.
Jestliže se získá potřebná energie, virtuální částice se mohou stát reálnými. Virtuálními částicemi mohou být bosony i fermiony, nejen částice
interakcí ale i částice hmoty.

Jak už bylo zmíněno, jsou interakce ve standardním modelu zprostředkovány výměnou intermediálních bosonů. Ty jsou při takové výměně ve formě virtuálních částic. Tuto výměnu je
velmi výhodné a názorné zobrazit v podobě
Feynmanových grafů. Základní pravidla pro
konstrukci Feynmanových diagramů jsou:
1. Pevné přímé linky s šipkou ve směru toku času jsou fermiony, antifermiony mají šipku
orientovanou proti toku času.
2. Přerušovaná, vinitá a spirálovitá linie označuje bosony.
3. Linie mající jeden konec na hranici diagramu
(volný konec) reprezentují reálné částice vstupující do nebo vystupující z reakce.
4. Linie spojující dva vrcholy (vnitřní linie)
většinou reprezentují virtuální částice. Výjimkou je zobrazení reálné a nestabilní částice,
která je složeným stavem do reakce vstupujících částic.
5. Diagram jako celek musí zachovávat zákony
zachování náboje, energie a hybnosti
Feynmanovy diagramy velmi názorně ukazují
průběhy různých interakcí na mikroúrovni.
Každá z částí grafu však také reprezentuje jistou
matematickou operaci a Feynmanovy diagramy
tak ulehčují počítání fyzikálních veličin pro tyto
interakce. Jako pňldad si uvedme několik diagramů z kvantové elektrodynamiky, které popisují rozptyl elektronu a pozitronu. Nejjednodušší diagramy vidíme na obrázku č. 1. Ovšem
do rozptylu přispívají další diagramy, některé
z nich vidíte na obrázku Č. 2. V teorii popisující
elektromagnetickou interakci (kvantové elektrodynamice) platí, že čím více má diagram vnitřních vrcholů (přes čím více virtuálních částic se
realizuje), tím menší dává příspěvek. Jakým způsobem jednotlivé diagramy přispívají do celkového součtu určujícího působící sílu, závisí na
velikosti vazebné konstanty a charakteru dané interakce (příslušných virtuálních částic). Například pro teorii popisující silnou interakci (kvantovou chromodynamiku) úbytek příspěvku diagramů s více vrcholy neplatí. Příspěvky mohou
být jak kladné, tak záporné. Je potřeba najít vhodné seskupení diagramů, aby se část příspěvků
vyrušila, případně abychom dostali jejich řadu
konvergující k nějaké konečné hodnotě. Hledání
matematických metod, které to umožňují, je
klíčové pro kvantitativní popis interakce.

Projevy existence virtuálních částic
Virtuální částice existují tak krátce, že je díky
Heisenbergově principu neurčitosti nemůžeme
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pozorovat. Lze se ptát, proč takové částice vůbec
zavádět. Jak můžeme vědět, jestli opravdu existují? Je pravda, že tyto částice narušující zákony
zachování energie přímo pozorovat nelze, ale jejich existencí můžeme interpretovat velkou řadu
pozorovaných jevů.

Přenos energie, hybnosti a nábojů,
rozpady částic
Jak už bylo zmíněno, jsou interakce ve standardním modelu zprostředkovány výměnou intermediálních bosonů. Ty jsou při takové výměně ve formě virtuálních částic. Existují jak interakce s nekonečným dosahem, tak i dosahem
velmi krátkým. Nekonečný dosah mají interakce
gravitační a elektromagnetická. Jak graviton,
který by měl zprostředkovávat gravitační interakci, tak i foton mají nulovou klidovou energii
(hmotnost). Mohou tedy v limitě přenášet téměř
nulovou energii.6 Z Heisenbergova principu neurčitosti pak plyne, že virtuální částice s tak malou energií může existovat téměř nekonečně
dlouho. I když se částice interakce může pohybovat nejvýše rychlostí světla, v nekonečně dlouhém čase se může v limitě dostat až na nekonečnou vzdálenost. Naopak slabé interakce jsou
zprostředkovány velmi hmotnými částicemi W±
a Z, jejichž klidové energie jsou velké (80,4
GeV/c2 a 91,2 GeV/c2) a odpovídající dosah je
pak velmi malý (řádově 10-18 m).
Stejně tak lze objasnit vlastnosti silné jaderné
interakce v atomovém jádře. Je zprostředkována
mezony, z nichž nejlehčí x mezony mají klidovou hmotnost 139,6 MeV/c2 (nabité mezony x)
a 135,0 MeV/c2 (neutrální mezon). Do Heisenbergova principu neurčitosti dosadíme za hodnotu neurčitosti energie hodnotu klidové energie
mezonu (to je hodnota, o kolik je v tomto případě porušen zákon zachovaní energie) a dostáváme pro maximální možný čas narušení hodnotu Ot ~ h/DE = 4,7 10-24s. Za tu dobu může tato
částice rychlostí světla urazit dráhu 1,2.10 15m.
Získaná hodnota 1,2 fm je pak maximální dosah
jaderné síly. Odpovídá rozměrům jader a opravdu je to hodnota, kterou jako dosah jaderných
sil pozorujeme. Na základě stejné úvahy odvodil
opačným postupem z dosahu jaderných sil (poloměru jádra) hmotnost částic způsobujících jadernou interakci japonský fyzik H. Yukawa, ve
své předpovědi v roce 1935. Ta byla objevem
právě mezonů it potvrzena. Virtuální forma mezonů je i důvodem, proč nepozorujeme změny
hmotnosti (klidové energie) u nukleonů, které si
je vyměňují, i když je hmotnost mezonu it téměř
15 % hmotnosti nukleonu.

Jevem, jehož objasnění je pomocí virtuálních
částic velmi názorné, je produkce konverzních
elektronů. Jedná se o alternativní proces k vyzáření fotonu v rozpadu gama. O co jde? Jestliže
má atomové jádro přebytek energie (nachází se
ve vybuzeném stavu)7, má tendenci se přebytečné energie zbavit. Energii může vyzářit v podobě
fotonu. Další možností je, že předá energii přímo
pomocí elektromagnetického pole okolo atomového jádra elektronu v atomovém obalu. Předává se přesně dané kvantum energie.
Mohli by ste namítnout, že konverzní elektrony by mohly být elektrony, které vzniknou fotoefektem. Při fotoefektu je vyražen elektron
z atomového obalu fotonem gama. V našem případě by foton vyzářilo jádro, kolem kterého příslušný atomový obal je a které se zbavovalo přebytečné energie. Protože však známe pravděpodobnost vyzáření fotonu gama i pravděpodobnost fotoefektu, můžeme spočítat pravděpodobnost takového jevu. Vychází nám hodnota o mnoho řádů menší než je skutečná
pravděpodobnost vyzáření konverzního elektronu. Takže jediným vysvětlením je přímé předání energie z jádra elektronu obalu zprostředkované elektromagnetickým polem a nejnázornější interpretace tohoto předání je prostřednictvím virtuálního fotonu.
Podobným procesem je i produkce páru elektron-pozitron přeměnou fotonu v elektrickém
poli atomového jádra. Takový jev nemůže nastat
ve vakuu, protože jej nedovoluje zákon zachování energie a hybnosti. Může však nastat v elektrickém a magnetickém poli, kdy může být část
hybnosti a energie předána nějakému dalšímu
objektu prostřednictvím virtuálního fotonu. Na
uvedený proces se lze podívat i takovým způsobem, že dluh, který vznikl vytvořením virtuálního páru elektronu a pozitronu z fotonu, byl
zaplacen právě tímto fotonem a virtuální elektron
a pozitron se staly reálnými. Navíc se ještě musí
splatit „manipulační poplatek" hybnosti a energie, který se předá jádru či jinému objektu, které
příslušné pole vytváří, prostřednictvím virtuálního fotonu. Pochopitelně může tato produkce
nastat jen v případě, že má foton dostatečnou
„hotovost" — energii větší než dvojnásobek klidové energie elektronu.
Ilustrativním pňldadem užitečnosti představy
virtuální částice je popis rozpadu částic prostřednictvím částic s vyšší klidovou energií než má
rozpadající se částice. Také v tomto případě jde
rozpad formou virtuálních částic, které nezachovávají zákon zachování energie a až v následném kroku se tyto virtuální částice přeměňují

Obr. Č. 3: Slozrtejši výměny virtuálních částic
mezi protonem a elektronem v atomu vodíku, které přispívají
k jemnému rozštěpení
energetických hladin
(Lambův posuv), zobrazené pomocí Feynmanových grafů.

v reálné částice, jejichž celková energie už je
menší než klidová energie původní částice. Díky
tomu mohla být hmotnost kvarku t určena ještě
dříve než byl v reálné podobě vyprodukován. Intermediální boson Z se totiž může rozpadat na
pár kvark ta antikvark t. Pravděpodobnost takového rozpadu a tedy i zkrácení doby života
Z bosonu závisí na hmotnosti kvarku t. Přesné
měření doby života Z bosonu umožnilo určit
hmotnost kvarku t, která souhlasí stou, která byla zjištěna při jeho objevu. Například i rozpad
protonu, předpovídaný hypotézami velkého sjednocení, by měl probíhat přes virtuální částice.
Tyto zatím hypotetické leptokvarky by však měly mít obrovskou hmotnost, takže pravděpodobnost rozpadu protonu by měla být velmi malá. Je
prokázáno, že jeho doba života je větší než 1033
let.

Vakuové fluktuace — virtuální částice
Projevem existence virtuálních částic je také
Casimirův jev, který nastává v případě, že máme
velmi blízko sebe dvě vodivé nenabité desky.
Jak v okolním prostředí tak mezi těmito deskami
vznikají fluktuace pole (virtuální částice). Ovšem
ty, které vznikají mezi deskami, musí mít takovou vinovou délku$, aby vzdálenost mezi deskami byla celočíselným násobkem této vinové
délky. To znamená, že virtuálních částic (fluktuací vakua) vzniká v prostoru mezi deskami
méně než mimo ně. To se projeví silou, která
tlačí na desky z vnějšku dovnitř, a tuto sílu
opravdu pozorujeme a měříme.
Dalším příkladem je Lambův posuv spektrálních čar. Jedná se o velmi jemné rozštěpení energetických hladin elektronu v atomu vodíku, které
mají stejné hlavní kvantové číslo a liší se v orbitálním. Velmi malý rozdíl (v řádu l0 eV)
v energii hladin vzniká v procesu, který lze popsat pomocí složitějších výměn, kreací a anihilací virtuálních částic. Ve Feynmanových grafech se projeví jako uzavřené smyčky (obr 3a)
nebo samointerakce elektronu (obr 3b). Složitější výměny virtuálních částic a tedy Feynmanovy diagramy vyšších řádů jsou zodpovědné
také za jemné korekce v hodnotě magnetického
momentu elektronu.
Lambův posuv a magnetický moment elektronu jsou jedny z absolutně nejpřesněji změřených a spočítaných veličin a existuje dokonalá
shoda mezi naměřenou hodnotou a hodnotou
spočtenou pomocí kvantové elektrodynamiky.
Experimentální hodnota magnetického momentu je 1,001159652187(4) µB a vypočtená pomocí kvantové elektrodynamiky je
1,001159652307(110) µg. I to potvrzuje správnost kvantové elektrodynamiky a užitečnost
konceptu virtuálních částic (fluktuací vakua).
Vakuovými fluktuacemi (virtuálními částicemi) lze popsat i vlastnosti vakua, které způsobují, že se vůči nabité částici, která se v něm
nachází, chová jako dielektrické prostředí. Virtuální páry elektronu a pozitronu se chovají jako
malé dipóly. Mají totiž opačný náboj a jeden
z nich je nabitou částicí přitahován a druhý
odpuzován.
Podívejme se nyní na stavbu protonu (podobně to bude vypadat i u dalších hadronů). Proton
je složen ze tří reálných kvarků (říká se jim také
valenční nebo konstituentní), které svým barevKOZMOS I /2005
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ným nábojem vytvářejí velice intenzivní pole
dané silnou interakcí. Můžeme je popsat jako
pole virtuálních gluonů a kvark-antikvarkových
párů. S tím musíme například počítat, jestliže
chceme produkovat nestabilní částice s velmi
vysokou klidovou energií (hmotností) ve srážkách protonů urychlených na relativistické energie (rychlost je téměř rychlost světla). V takovém případě musíme vzít v úvahu, že částice
může vznikat ve srážkách jednotlivých vyjmenovaných komponent struktury protonu. Trojice
valenčních kvarků tak nese dohromady jen okolo třetiny celkové energie a hybnosti protonu.
Virtuální komponenty nesou zbývající dvě třetiny hybnosti a kinetické energie. Pokud použijeme protony při experimentech s produkcí částic, musíme je urychlit na téměř o řád vyšší energii než nám stačí u elektronů, které strukturu nemají (alespoň po rozměr 10-18m). Stejnou
strukturu protonu pozorujeme i při rozptylu elektronů s velmi vysokou energii na protonech,
který pině odpovídá předloženému popisu. Virtuální částice pochopitelně nejsou přímo pozorovatelné, ale rozptyl nelze popsat bez započtení
komponenty odpovídající jak virtuálním nabitým
částicím se spinem 1/ 2 (virtuální kvarky), tak
neutrálním částicím se spinem 1 (virtuálním
gluonům).
Hmotnosti některých částic by měly být způsobeny virtuálními Higgsovými bosony, o jejichž hledání jsem psal v Kozmosu Č. 2 z roku
2004. Higgsovo pole by mělo být zodpovědné
například za nárůst hmotnosti W±, Z bosonů,
které jsou zprostředkovateli slabé interakce. Částice, které se prodírají polem vypiněným virtuálními Higgsovými bosony, jsou jimi v různé míře
(dané jejich vlastnostmi) zadržovány. Toto zadržování se pak projeví v nárůstu hmotnosti. Tato
nová efektivní hmotnost pak určuje pohybové
vlastnosti dané částice.
Dalším pouze předvídaným ale zatím nepozorovaným důsledkem existence fluktuace ve
vakuu, které se projevuje kreací a anihilací páru
částice a antičástice, by mělo být vypařování
černých děr. V případě, že ke kreaci páru dojde
velmi blízko horizontu9, může se stát, že jedna
ze vzniklých částic bude pod horizontem a vletí
do černé díry a druhá naopak vznikne už vně
horizontu letí ven z ní. Je to zase umožněno
Heisenbergovým principem neurčitosti, který
způsobuje, že částice nevznikají v přesně stejném místě (v definici pozice existuje neurčitost
spojená zmíněným principem s neurčitostí v hodnotě hybnosti vznikající částice). V tomto případě se částice, která vyletuje ven, stane reálnou
a nedojde k zániku páru. K tomu potřebná energie je dodána na úkor energie černé díry. Dlužno
poznamenat, že tento jev může mít i variantní
interpretace. První je například tunelování částic
z míst pod horizontem do míst vně horizontu.
Kvantová fyzika totiž neurčuje přesnou polohu
částice, ale pouze funkci pravděpodobnosti
výskytu v různých bodech. Částice, která je těsně
pod horizontem, má nenulovou pravděpodobnost výskytu vně horizontu. Další možná interpretace opět vychází z Heisenbergova principu
neurčitosti. Díky němu může po krátký okamžik
být hybnost větší než odpovídá zákonu zachování energie a hybnosti a tím pádem může
být i rychlost částice nadsvětelná. Pokud se
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Obr. Č. 4: Falešné a pravé vakuum.
taková částice vyskytuje těsně pod horizontem,
může tato rychlost stačit k jeho překonaní. Tato
nadsvětelná rychlost není díky Heisenbergově
principu neurčitosti měřitelná, nenese informaci
a neodporuje tak speciální teorii relativity. Ve
všech třech variantách jde o čistě kvantové jevy
a všechny zmíněné interpretace vedou ke stejným měřitelným důsledkům.
Předvedený výčet pozorovaných a předpovídaných experimentálních projevů, které lze popsat pomocí existence virtuálních částic, reprezentuje jen velmi malou část příkladů, které by
bylo možno uvést.

Fyzikální pole
Vzájemnou interakci lze také popsat pomocí
fyzikálního pole. Každému druhu vzájemného
působení pak připisujeme příslušné pole, v němž
se rozruch šíří konečnou rychlostí od místa
k místu. Šíření tohoto rozruchu je doprovázeno
přenosem energie, hybnosti a dalších fyzikálních
veličin. Z klasické fyziky jsou známy napřldad
pole elektrické, magnetické, elektromagnetické
či gravitační. Velikost a charakter působení pole
v každém bodu prostoročasu můžeme v klasickém případě vyjádřit bud pomocí intenzity pole
nebo pomocí jeho potenciálu. Dobře známé jsou
intenzita a potenciál elektrického pole nebo intenzita a potenciál magnetického pole z klasické
teorie elektromagnetického pole. Z klasické
Newtonovy teorie gravitace pak intenzita gravitačního pole a gravitační potenciál. V kvantové
fyzice může rozruch přenášet fyzikální veličiny
pouze nespojitě v přesně definovaných porcích —
kvantech. Dan se tak spojit vinové a částicové
vlastnosti mikrosvěta a dostáváme přímou souvislost mezi popisem interakce pomocí výměny
virtuálních částic a pomocí pole. Přecházíme tak
od popisu klasickou teorií pole ke kvantové
teorii pole. Energie, náboj, hybnost, moment
hybnosti pole se dají vyjádřit jako součet energií,
nábojů, hybností a momentů hybností jednotlivých částic, kvant příslušného pole. Pro vlastnosti poleje pak rozhodující, jaké vlastnosti tyto
částice mají. Velmi důležité je například, jestli
kvanty pole jsou bosony nebo fermiony. To
určuje, jaký maximální počet částic může v dané
oblasti být. Díky Heisenbergovu principu neurčitosti mají částice, které se liší v poloze a hybnos-

ti pouze o tak malé hodnoty, že součin rozdílu
souřadnic a odpovídajících složek hybnosti je
menší než redukovaná Planckova konstanta,
nerozlišitelnou polohu a hybnost. Pokud jsou tyto částice identické10, neliší se v žádné hodnotě
fyzikálních veličin a nelze je rozlišit. V případě
bosonů může existovat takových nerozlišitelných částic s nerozlišitelnou hybností a polohou
nekonečně mnoho. V případě fermionů však
platí, že taková částice může být jen jedna (toto
pravidlo se nazývá Pauliho vylučovací princip).
Vytvoříme si šestirozměrný prostor, který bude
mít první tři souřadnice klasické prostorové
a další tři budou jednotlivé složky hybnosti. Fázový prostor, jak takovému prostoru fyzikové
říkají, pak nebude díky Heisenbergovu principu
spojitý, ale bude se skládat z buněk, jejichž objem bude fi3. V každé takové buňce pak může
sedět libovolné množství identických bosonů ale
nejvýše jeden identický fermion. Možný počet
částic se tak u bosonového a fermionového pole
velmi liší.
Vakuum je tedy vypiněno poli spojenými
s virtuálními částicemi, a to jak částicemi hmoty,
tak i interakcí. Příslušná pole jsou reprezentována fyzikálními veličinami (intenzitou, potenciálem), které vstupují do pohybových rovnic popisujících pohyb hmoty. Tyto členy vyjadřují
v těchto rovnicích silové působení na objekty.
Takže například i temnou energii je možno popsat jako pole dosud neznámých virtuálních částic, které se formálně projeví jako odpudivá síla
(antigravitace) a v kosmologických rovnicích založených na Einsteinově obecné teorii relativity
jako známá kosmologická konstanta lambda,
která ovlivňuje rozpínaní vesmíru.

Pravé a falešné vakuum
Fluktuace kvantového pole ve vakuu mají
všechny možné vinové délky a pohybují se všemi směry (vznikající virtuální částice mají
všechny možné hodnoty vinových délek).
Pokud se příspěvky jednotlivých fluktuací pole
vyruší při zprůměrování přes čas (střední energie vakua je nulová), dostaneme pravé vakuum.
Pokud však k takovému vyrušení nedojde
a střední hodnota energie vakua nulová není,
dostáváme to, co fyzikové nazývají falešným
vakuem. Podívejme se, jak vypadá závislost
střední volné energie V (efektivního potenciálu)
pole na hodnotě cp popisující příslušné pole
v případě existence falešného vakua. Průběh této závislosti závisí na teplotě (hustotě energie)
prostředí. Pokud je teplota T velmi vysoká
dostaneme jedno minimum v bodě cp = 0, které
má v případě falešného vakua hodnotu V větší
než nula (ob,: Č. 4). Pro nižší teploty se začne
objevovat v zkoumané závislosti další minimum. Při dostatečném poklesu teploty se hodnota V dostane u tohoto minima pod hodnotu
falešného vakua (obr. Č. S). Falešné vakuum tak
obsahuje více energie než pravé vakuum a není
ve stavu s nejnižší energií. Jako ve všech
přírodních dějích, je zde tendence přechodu ze
stavu s vyšší energií do stavu s energií nižší.
Proto existuje u falešného vakua tendence přechodu do stavu pravého vakua. Existence
falešného vakua a jeho přechod do stavu
pravého vakua může mít obrovský dopad na
vývoj velmi ranného vesmíru.
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Inflace jako důsledek existence
falešného vakua
Podle sjednocených teorií interakcí byla na
počátku Velkého třesku hustota energie a tím
i teplota ve vesmíru tak vysoká, že se nacházel
ve stavu falešného vakua tj. ve stavu s nejnižší
tehdy možnou energií pole (Higgsova typu),
které vesmír vyplňovalo. V té době měl průběh
závislosti volné energie pole jedno minimum,
které odpovídalo tomuto falešnému vakuu. Při
snižování teploty se průběh této závislosti měnil,
až od určité kritické teploty TC, kdy se v této
závislosti začalo vytvářet druhé minimum (obr.
Č. S). Fázovému přechodu od falešného vakua
k pravému bránila potenciálová bariéra mezi nimi a tak se vytvořil hluboce podchlazený stav.
V době, než došlo k přechodu od falešného
vakua k pravému, způsobovalo falešné vakuum
prudké rozpínání vesmíru (mělo silně antigravitační účinky). Fázový přechod mezi těmito stavy
vakua pro Higgsovo pole se spojuje s vydělením
různých interakcí (napňldad silných a elektroslabých). Doba trvání podchlazeného staviti způsob překonání potenciálové bariéry závisí na jejím tvaru a tedy na charakteru příslušného pole.
Existuje řada různých modelů, které vedou na
různé inflační scénáře vesmíru. V průběhu svého
vývoje se náš vesmír mohl nacházet postupně
i v několika stavech falešného vakua a mohlo
proběhnouti několik inflací. Není vyloučeno, že
ani současné vakuum není tím pravým ale
falešným a zrychlování rozpínání vesmíru, které
pozorujeme pomocí pozorování supernov, je
následkem jeho antigravitačních účinků.
Pozorované zrychlování rozpínání vesmíru
nemusí být způsobeno zatím uvažovaným konstantním polem Higgsova typu projevujícím se
jako kosmologická konstanta. Jeho původcem
by mohlo být i dynamicky se měnící pole.
Takové pole do kosmologie v roce 1988 zavedl
C. Wetterich a je známo pod názvem kvintesence. Bylo by prostorově i časově proměnné a měnila by se tak i hustota energie vakua. Mohlo by
řešit tzv. problém koincidence, který vzniká na
základě chovaní hustoty energie spojené s látkou
a hustotou energie vakua. Hustota energie vakua
je závislá na hustotě virtuálních částic a ta se
s rozpínáním vesmíru pro časově neproměnné
pole nemění. Naopak hustota látky klesá s rozpínáním úměrně třetí mocnině zvětšení lineárního rozměru. To znamená, že by měl klesat,
a při rychlém rozpínání velice rychle, vliv látky
ve srovnání s vlivem vakua. Proto je velice podivné, že hustota energie vakua je s hustotou
energie obsažené v látce v dnešní době srovnatelná. Kdyby se ovšem hustota pole měnila
a vyrovnávala se tím změna vznikající při rozpínání vesmíru u hustoty látky, mohl by se tak
problém koincidence vysvětlit. V případě, že by
polem zodpovědným za temnou energii byla
kvintesence, mohla by v budoucnu rychlost expanze začít klesat. Důsledkem by mohly také být
změny některých fundamentálních konstant
(např. konstanty jemné struktury). Pochopitelně
i toto pole by bylo spojeno s částicí, kterou
C. Wetterich nazývá „kosmon".
Rozhodnout, zda je temná energie projevem
konstantního Higgsova pole nebo kvintesence,
by mohlo studium toho, jak se měnil vliv hmoty
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Obr. č. 5: Přechod mezi falešným a pravým vakuem.
a temné energie ve vesmíru v průběhu jeho rozpínání. Důležité je velice přesné studium vlastností reliktntho záření. Dostatečně přesná měření
by mohla poskytnout chystaná sonda Planck.
Další možné testy jsou spojeny s hledáním nové
velmi slabé interakce dlouhého dosahu nebo už
zmíněné velmi malé změny některých fundamentálních konstant ve velmi dlouhém časovém
měřítku. Pochopitelně, že za temnou energií by
mohla stát obě pole současně. V takovém případě by identifikace a určení jednotlivých složek
mohlo být komplikovanější.

Na závěr —
co je tedy vakuum
V předchozím povídání jsem se snažil ukázat,
že vakuum není prázdnota, ale velmi komplikovaná entita, která se dá popsat řadou různých
poli tvořených virtuálními částicemi. Část z nich
již dobře známe a dokážeme dobře popsat v rámci standardního modelu hmoty a interakcí.
Ovšem řadu dalších zatím identifikovat nedokážeme a pozorujeme pouze jejich projevy.
Co tedy obsahuje prostor (vakuum) někde
v mezigalaktickém prostoru? Z toho, co již dobře
známe, je to baryonová látka v hustotě okolo jednoho atomu vodíku na m3, reliktní fotony v hustotě miliardy fotonů na m3 a malá příměs fotonů
vyzářených hvězdami. Ze známých částic by
tam měla být ještě neutrina všech tří typů v celkové hustotě částic řádově stejné jako u fotonů.
Reliktní neutrina sice zatím nebyla přímo pozorována, ale naše znalosti nás opravňují považovat jejich existenci za téměř jistou. Ze zatím
nepřímo prokázaných částic by zde také měly
být reliktní gravitony. To jsou známé nebo alespoň nepřímo prokázané reálné částice. Z reálných částic by dále měly existovat částice tvořící
temnou hmotu, jejichž podstata je zatím záhadou. Pochopitelně není vyloučeno, že jich může
býti vícero druhů.
A teď přistupme k vlastnostem fyzikálního
vakua bez reálných částic hmoty a záření. Jeho
vlastnosti jsou dány příslušnými poli, jejichž
chování je dobře interpretovatelné příslušnými
virtuálními částicemi. Kromě virtuálních bosonů
známých poli a virtuálních párů známých částic
hmoty, by se zde měl započítat vliv virtuálních

částic spojených s Higgsovým polem. Dále pak
pole, které by vysvětlilo inflační projevy, ať už
konstantní vystupující v rovnicích obecné relativity popisujících evoluci vesmíru jako kosmologická konstanta, nebo pole dynamické označované jako kvintesence. Tato pole by měla být
zodpovědná za projevy temné energie.
Chování fyzikálního vakua velmi silně ovlivnilo počáteční vývoj vesmíru, ovlivňuje jej i teď
a je velmi velká pravděpodobnost, že bude mít
velice silný vliv i na jeho rozvoj v budoucnu.
V blízké budoucnosti by mělo jak ve vesmíru
(napřtkad sonda Planck studující reliktní záření)
tak i v pozemských laboratořích (například
urychlovač LHC) začít pracovat několik klíčových experimentů, které by měly pomoci při
pochopení řady základních vlastností fyzikálního
vakua. Můžeme se těšit, že přispějí k tomu, že
pokud budu za pár let psát podobný článek, řada
současných záhad v něm bude moci být podrobně vysvětlena.
VLADIMÍR WAGNER
Ústav jaderné fyziky AVČR Řež
E-mail: wagner@ujfcas.cz
WWW: hp.ujfcas.cz/ wagner/
1 Reliktní neutrina pozorována zatím nebyla, jsou
však velmi dobré důvody pro jejich existenci.
2 Někdy se také označuje termínem klasické vakuum.
3 Každý z kvarků se muže vyskytovat ve Irech barevných provedeních. Jako barva je označena fyzikální veličina, která je nábojem silné interakce.
a Na počátku vesmíru, kdy byla daleko vyšší hustota
energie (tedy i teplota), bylo interakcí méně. Některé z nich byly sjednoceny. NaprIldad místo slabé
a elektromagnetické interakce existovala jediná elektroslabá interakce. Experimentálně je potvrzeno zatím jen sjednocení elektromagnetické a slabé interakce. Máme však dobré důvody si myslet, že při
dostatečně vysokých energiích dojde ke sjednocení
i všech zbývajících známých interakcí.
5 Vztah mezi klidovou energií a klidovou hmotností
je dán známým Einsteinovým vztahem E = me2,
klidové hmotnosti částic pak můžeme udávat v energetických jednotkách. V jaderné a částicové fyzice
se tak velice často používá jednotka MeV/c2 =
= 1,78.10-30 kg
6 Dosah interakce závisí i na charakteru príslušné interakce a i jiných vlastnostech zprostredkujících
částic. Gluony, které zpusobují silnou interakci, mají také klidovou energii nulovou. Charakter silné interakce a to, že samotné gluony nesou barvu, která
je nábojem silné interakce, způsobuje, že je její dosah velmi malý.
7 Do vybuzeného stavu se jádro může dostat bud po
beta nebo alfa rozpadu jádra, případně jadernou
reakcí. Takové jádro, stejně jako všechny systémy,
které nejsou v základním (nejnižším) energetickém
stavu, se snaží zbavit energie a dostat se do základního stavu.
8 Každá částice v kvantové fyzice je zároveň viněním. De Broglieho vinová délka á. je dána hybností
částice
h/p.

?=

9 Horizont událostí černé díry ohraničuje oblast, z níž
nemůže částice uniknout rychlostí menší nebo rovnou rychlosti svetla.
10 V rámci zjednodušení výkladu budeme označovat
za identické částice ty, které mají i stejnou projekci
spinu.
KOZMOS 1/2005
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RONDELY NA MORA VE A SLOVENSKU:

Kalendáre
neolitických rol'níkov?
Na velkých zemných kruhových objektoch vytvorených priekopami a palisádami z mladšej doby kamennej (neolitu)
sa zistila orientácia na smery vysokého
a nízkeho Mesiaca. Chod Slnka na smeroch nízkeho Mesiaca umožňoval presnú orientáciu v termínoch dóležitých pre
sejbu. Do tej doby spadajú prvé doklady
o tvorbe kalendára v strednej Európe.

Obr. 1. Plán rondelov vo Svodíne s vyznačením
orientácie na vysoký Mesiac.

Neskoroneolitické kruhové priekopy — rondely
v stredodunajskom priestore chronologicky viazané na rané stupne lengyelskej kultúry (okolo
4800-4500 rokov pred Kr.) a s ňou súčasných
kultúr s vpichmi zdobenou keramikou bývajú
právom hodnotené ako najstaršia monumentáhia
architektúra v strednej Európe. Moravský archeológ V. Podborský v monografii o Tešeticiach výstižne analyzoval názory o funkcii rondelov a zistil, že rondely vytvárajú zvláštne
„posvátné okrsky" v niektory'ch osadách, ba že
im možno pripísať vzájonme prepojené sociálne,
informačné (kalendárne) a sakrálne funkcie.
Mnohé z velkých rondelov s mohutnými
priekopami a s hlbokými kliešťovitými vchodmi
— bránami, velmi pravdepodobne aj s masívnym
hlineným valom s tromi palisádami, ako napr. vo
Svodíne ponúkali úvahu o fortifikačných objektoch. Viaceré z nich totiž zodpovedajú požiadavkám kladeným na opevňovacie systémy všetkých
čias. Samozrejme, celý rad logických argumentov hovori proti fortifikačnej funkcii rondelov
(vela vchodov, strategicky nevhodné polohy v teréne, niektoré rozmermi nesplňajú fortifikačné
parametre a pod.). Pri konkretizácii kultového a sociálneho zamerania využívania rondelov sa v získavaných prameňoch zisťuje málo oporných
bodov na presvedčivú argumentáciu. Len výnimočne (Svodín, Tešetice-Kyjovice, Žlkovice)
bola táto monumentálna architektúra skúmaná
v úzkom kontexte s prislušnou sídliskovou jednotkou, s ktorou tvorila tak architektonicky, ako
aj hospodársky a sociálny celok. Na kultovú podstatu rondelov z neskorej doby kamennej sa, per

Obr. 2. Pohfad na JZ vchod do rondelov vo Svodíne z lietadla.
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Foto: Jozef Krátky

Obr. 3. Antropomorfné nádoby zo Svodína znázorňujúce možné účastníčky kultových obradov
v rondeli.
Foto: Jozef Krátky

Obr. 4. Plán palisádového rondelu v Žlkovciach
s vyznačením smeru na západ nízkeho Mesiaca
z miesta JV vchodu. Do toho vchodu smerujú
aj osi dlhých stien kolových domov v areáli rondelu.
analogiam, usudzuje podia takých kruhových architektúr, ako je Avebury alebo Stonehenge v Anglicku, kde sa čiastočne zachoval ich póvodný
vzhfad. Samotná astronomická orientácia zistená
na niektorých objektoch nevypovedá priamo
o nápini ich rituálnej funkcie, lebo o mieste rituálnych činností vieme práve tak málo ako
o ich obsahu a priebehu. Kruhovité objekty pozostávajúce z priekop a palisád, alebo len
z priekop, alebo len z palisád, ako v Žlkovciach
alebo v nemeckom Quenstedte (niekedy i s dobre
doložitelnou astronomickou orientáciou ako
v bavorskom Meisternthale) aj pri absencii dokladov a mých kultových objektov zdali by sa
ako miesto slúžiace na pnležitostné, či pravidelné
ceremónie obyvateTov priTahlej osady alebo i širšieho sídelného regiónu. Jednoznačné stopy po
obradných činnostiach v rondelových objektoch
nebývajú, pričom ani mobilný inventár množstvom ani sortimentom takéto aktivity nepotvrdzuje. Pri opise a typologickej analýze rondelov
sa pravidelne venuje pozornosť orientácii ich
vchodov na hlavné svetové strany a následne aj
na možné súvislosti s chodom nebeských telies,
ako sú slnovraty či rovnodennosť. V orientácii
vchodov rondelov na hlavné svetové strany sa
však zisťuje pomerne velký rozptyl, pričom sa
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Obr. 6. Zdanlivý pohyb vysokého Mesiaca a Slnka voči horizontu.
nezisťuje žiadna zjednocujúca hodnota v odklonoch od hlavných svetových strán.
Pri analýze p6dorysu sídliska lengyelskej kultúry (Lengyel II) v Žlkovciach na polceste medzi
Trnavou a Piešťanmi sa ukázalo, že v palisádovom rondeli, situovanom približne v strede rozIahlej, palisádou ohradenej osady, niektoré priamky spájajúce markantné body pódorysu rondelu
vykazujú nápadné pravidelnosti a závislosti,
ktoré boto možné dať do súvisu s astronomickou
orientáciou tohoto kruhovitého objektu. Sídlisko
je situované na 18 až 20 m vysokej sprašovej
terase nad riekou Váh. Z hradiska astronomickej
orientácie sme preskúmali aj d'alšie rondely zo
Slovenska, Moravy a z Rakúska.

Metóda stanovenia
astronomickej orientácie
Astronomické smery, ich určovanie a popis
metódy možno nájsť na internetovej adrese:
http://www.portcoeli.sk/archeoastro/bucany.htm,
kde je opísaná astronomická orientácia rondelu
Bučany.
Pohyb Mesiaca a Sluka po nebeskej sfére si
najlepšie objasníme na obrázku č. 5. Pohyb Sluka
je relatívne jednoduchý. Slnko sa pohybuje v priebehu roka po ekliptike od jarného bodu po bod L,
ked nastáva letný slnovrat, d'alej cez jesenný
bod po bod Z, ked nastáva zimný slnovrat
a naspáť do jarného bodu. Pohyb Mesiaca je
zložitejší. Mesiac sa pohybuje po nebeskej sfére
v tom smere ako Sluko asi tninástkrát rýchlejšie,
a jeho dráha je voči ekliptike sklonená. Navyše

dráha Mesiaca pretína ekliptiku v dvoch uzloch
Ul a U2. Uzol Ul sa nazýva vzostupný uzol
a U2 zostupný uzol. Uzlová priamka, ktorá spája
uzly Ul a U2 sa okrem toho posúva proti pohybu
Mesiaca po nebeskej sfére. Tak sa stáva, že
Mesiac, ktorého stredný sklon dráhy k ekliptike
je 5,14539 stupňa, má raz maximálnu deklináciu
rovnú + (e + i), minimálnu — (e +i), to nazývame
vysoký Mesiac, a po otočení uzlovej priamky
o 180 stupňov má maximálnu deklináciu rovnú
+ (e — i), minimálnu — (e — i ), to nazývame nízky
Mesiac. Medzi obdobím vysokého a nízkeho
Mesiaca uplynie 9,305 roka. Medzi dvoma obdobiami vysokého Mesiaca (alebo nízkeho Mesiaca) uplynie 18,61 roka, ked sa uzlová priamka
otočí o 360 stupňov.
Pohyb Mesiaca a Sluka na oblohe voči horizontu vidíme na obrázkoch Č. 6 a 7. Čiarkovane
je znázornená zdanlivá dráha Slnka na oblohe
voči horizontu v lete, počas rovnodennosti a v zime. Voči dráhe Sluka móžeme porovnať na obrázku Č. 6 zdanlivú dráhu vysokého Mesiaca, ked
má maximálnu deklináciu a vychádza na severovýchode severnejšie než Sluko pri letnom slnovrate a zapadá opáť na severozápade severnejšie
než Sluko pri letnom slnovrate. Pri minimálnej
deklinácii vychádza na juhovýchode južnejšie
než Slnko pri zimnom slnovrate a zapadá na
juhozápade južnejšie než Sluko pri zimnom
slnovrate. Na obrázku Č. 7 vidíme dráhu Mesiaca
voči drábe Slnka, ktorá je znázornená čiarkovane. Nízky Mesiac pni maximálnej deklinácii
vychádza na severovýchode južnejšie než Sluko
pri letnom slnovrate a zapadá na severozápade
južnejšie než Slnko pri letnom slnovrate. Pri minimálnej deklinácii nízky Mesiac vychádza na
juhovýchode severnejšie než Sluko pri zimnom
slnovrate a zapadá na juhozápade severnejšie,
než Slnko pri zimnom slnovrate.
Nakolko sa v rondeloch pozorovalo voči obzoru vo fixnom smere, bolo možné z po sebe
nasledujúcich západov (či východov) určiť hodnotu tropického mesiaca, ktorého dlžka sa len
nepatrne líši od siderického mesiaca. V rondeloch sa najlepšie pozorovali západy či východy
Mesiaca v spine, pretože pri spine Mesiaca bol
dostatočne osvetlený vchod do rondelu v palisáRondel

Smer

Svodtnl

Dom211bočn3strana
Dom 210 bočná strana
Stred pal.vchodu SZ
Stred pal.vchodu JZ
Stredy pal.vchodov
JV— JZ (P420,P459)
JV JZ(P421,P458)
SV—SZ(P420,P459)
SV-SZ(P421,P458)
SV-SZ(P423,P454)

Svodtn 2

Obr. 5. Pohyb Mesiaca po nebeskej sfére.
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Obr. 7. Zdanlivý pohyb nízkeho Mesiaca a Slnka voči horizontu.
dach, a to tak, že boto vidieť aj vchod, aj Mesiac.
Pni kritických sklonoch Mesiaca, označených ako
vysoký a nízky Mesiac, bolo možné pozorovať
západy (východy) Mesiaca v trvaní približne jeden až jeden a pol roka (podia šírky vchodu),
vždy vo vchode na kritickom smere. Takto bolo
možné pozorovať zaujímavé obrazy: Mesiac, ktorý bol pozorovaný pni západe v spine, sa objavil
o tropický mesiac (27,321582 stredných dní)
v menšej fáze, o další tropický mesiac zasa v menšej fáze a tak d'alej, až sa vystriedali všetky fázy
Mesiaca. Toto upozornilo na rozdiel medzi tropickým mesiacom pozorovaným vo vchodoch
rondelu a synodickým mesiacom, ktorý mohol
byť pozorovaný aj mimo akéhokoTvek zariadenia
či stavby. Týždeň, teda 7 dní, mohol byť odvodený práve z pozorovaní Mesiaca, pretože význačné fázy ako prvá štvrť, spin, posledná štvrť,
nov sa striedajú približne po 7 dňoch.
Čo do vývoja, móžeme považovať pravdepodobne z astronomicky orientovaných rondelov
za najstaršie tie, ktoré majú fixovaný smer na
vysoký Mesiac. Je to preto, že tieto smery sa dajú najTahšie pozorovať. Je to vidieť na obrázku
Č. 6. Je to smer pri západe či východe Mesiaca,
kde je Mesiac najsevernejšie či najjužnejšie,
a d'alej sa už nemóže voči horizontu posunúť.
Takýto je napríklad rondel vo Svodíne. Rondely
so smermi na nízky Mesiac, pozn obrázok Č. 7,
sú mladšie, a to preto, že na určenie smeru na
nízky Mesiac je potrebné najprv poznať smer na
vysoký Mesiac, a potom určiť druhý kritický
smer na nízky Mesiac. Podfa toho by dva rondely vo Svodíne holi staršie ako rondely v Bučanoch
a Žlkovciach, orientované na smer nízkeho Mesiaca. V rondeli z moravských Tešetíc nachádzame orientáciu tak na vysoký, ako aj na nízký
Mesiac. Tento vývoj by mohol pokračovať zjednodušovaním stavby na pozorovanie Mesiaca
a Sluka. Smer na nízky Mesiac má výhodu
v tom, že na tomto smere zapadá (a vychádza) aj
Slnko, a teda móže slúžiť aj ako slnečný kalendár.
Overovali sme zhody či rozdiely medzi nájdenými smermi v rondeloch a vypočítanými astronomickými smermi pne dané lokality. Hodnoty sú zhrnuté v tabulke a ukazujú váčšinou nízke
odchýlky.
Výpočet
g< 0
(°) q >0

Rozdiel (°)
(o) q >0
g< 0

133,5
136,6
133,3
43,15

133,677
133,677
133,677
44,063

-0,177
-2,923
—0,377
—0,913

118,45
18,25
116,45
118,95
118,75

117,863
117,863
117,863
117,863
117,863

Astronom.
azimut (°)

118.5137
118.5137
118.5137
118.5137
118.5137

0,587
0,387
—1,413
+1,087
+0,887

Astron.
smer
+(e+i)
+ (e+i )
+ (e + i)
— (E + i)

— 0,0637
—0,2637
—2,0637
+0,4363
+0,2363

+ (s — i)
+(E —i)

+(s —i)
+(e -i)
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Svodín. Na tomto významnom nálezisku boll
dva rondely vybudované po sebe; najprv menší
Svodín 1 a na tom istom mieste velký rondel
s dvoma priekopami — Svodín 2. Smery v rondeli
Svodín 1 sú dané smermi bočných dihších stien
domov D211 a D210, ktoré pravdepodobne sledovali orientáciu SZ vchodu a majú smer
vysokého Mesiaca. Na smer JZ vchodu Svodína
1 navlizuje JZ vchod Svodína 2, kde sa mohol
pozorovať vysoký Mesiac v spine v lete. Na smeroch SZ vchodov sa dal pozorovať vysoký Mesiac v spine v zimnom období.
Na rondeli v Bučanoch, východne od Trnavy,
situovanom na rovinatej vysokej terase nad nivou
rieky Váh, je možné rekonštruovať niekolko zaujímavých smerov orientovaných na chod Mesiaca a Slnka. Ako primárny móžeme vziať smer
spojnice JV a SZ vchodu, ktorá smeruje na sedlo
vo vrchu Záruby v Malých Karpatoch. V tomto
sedle zapadá Mesiac v spine v roku nízkeho
Mesiaca. Tento vzťah v orientovaní rondelu nebol náhodný, ale po mnohoročných pozorovaniach hola taká orientácia rondelu zvolená
zámerne. Je dúležité, že v tomto smere zapadá
dvakrát do roka aj Sluko pri prechode od jan do
leta a od leta do jesene. Tým sa získava dóležitý
kalendámy údaj. Zaujímavý svojou orientáciou je
aj dom vo vnútri rondelu, kde dlhšia strana domu
ukazuje na juhovýchodný vchod, z ktorého sa
pravdepodobne pozoroval nízky Mesiac na smere odjuhovýchodného vchodu naseverozápadný
vchod a na vrch Záruby.

ného vchodu vnútornej palisády. Okrem toho
v južnom vchode vonkajšej palisády je časť palisády smerujúcej na západ posunutá "oči kolu vo
vchode tak, aby bolo možné smer na nízky Mesiac lepšie pozorovaf. Je tu aj smer na vysoký
Mesiac, a to medzi južným a východným vchodom vonkajšej palisády. Severojužná os rondelu
je potom rozpolením uhla s vrcholom pri južnom
vchode medzi smerom na nízky Mesiac (západný
vchod) a smerom na vysoký Mesiac (východný
vchod). Takto boto možné pozorovať nielen
Mesiac, ale na smere nízkeho Mesiaca aj Sluko,
čo umožňovalo určiť kalendárne údaje podobne
ako v Bučanoch, či Žlkovciach.
Z Moravy sú ešte na nízky Mesiac orientované rondely z Rašovíc, Běhařovíc a z Vedrovíc
a na vysoký Mesiac kruhové objekty z Němčičiek
a jeden smer vo Vedroviciach.

Obr. 9. Plán rondelu na lokalite Tešetice-Kyjovice s vyznačením smerov na nízky a vysoký
Mesiac.

Obr. 8. Plán rondelu v Bučanoch s vyznačením
smeru západu nízkeho Mesiaca.
Na známom moravskom rondeli na lokalite
Tešetice-Kyjovice astronomické smery stanovil
Z. Weber. Naša interpretácia je však odlišná. Odlišný je aj výpočet azimutov pre východy a západy Mesiaca (to platí napokon pre všetky rondely). Z. Weber počíta azimuty východov a západov pre horný okraj disku Mesiaca (klasický
výpočet), my počítame východy a západy Mesiaca pre dolný okraj disku Mesiaca, kedy je pri východe či západe Mesiaca vidieť celý disk, ako sa
dotýka reálneho horizontu. Preto sú azimuty
počítané Z. Weberom číselne odlišné od našich.
V rondeli sú dňležité smery určené susediacimi
vchodmi. Južný a západný vchod vonkajšej palisády určujú smer na nízky Mesiac, čo podporuje
aj takmer taká istá orientácia južného a západ-
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Rondel na lokalite Žlkovice bol vytvorený len
z palisád, čím sa od ostatných s priekopami
odlišuje. Pri hradaní orientácie rondelov na
nebeské telesá a na svetové strany sa obvykle vychádza z nasmerovania osi protilahlých vchodov.
Aj v Žlkovciach sa zistila závislosť vchodov od
smerovania na nebeské telesá, ale východiskom
boli dvojice susedných vchodov, a nie smerovanie osi spájajúcej protilahlé vchody. Naopak,
na smeroch protilahlých vchodov sa v Žlkovciach
nepodanilo zistiť nijakú zjavnejšiu orientáciu na
niektorý zo známych astronomických smerov.
Z analýzy primárneho palisádového rondelu
v Žlkovciach, ktorý má podobu elipsy, vyplynulo, že pri jeho pódorysnom vytyčení sa využila
orientácia na smer nízkeho Mesiaca. Vzhladom
na frekventované využívanie JV vchodu počas
prestavby palisád i zástavby východnej časti rondelovej plochy sa domnievame, že bod v strede toho vchodu bol východiskom hlavných
smerovaní rondelu na horizonty a pozorovaní
chodu nebeských telies. JV vchod bol so všetkou
pravdepodobnosfou aj východiskovým bodom
pri konštrukcii rondelovej elipsy. Priamka spájajúca JV a JZ vchod smeruje na miesto západu
nízkeho Mesiaca na horizonte. Možno sa oprávnene domnievať, že aj samotná os elipsy bola
odvodená od smeru na nízky Mesiac priamkou
vedenou cez menované susedné vchody palisádového rondelu. O d6ležitosti JV a JZ vchodu
rondelu svedčí aj skutočnosť, že tieto dva vchody

zostali zachované počas všetkých prestavieb palisád rondelu nasledujúcich po zrušení primárneho rondelu s pódorysom elipsy. Do juhovýchodného vchodu smerovali aj osi dlhých stien
velkých kolových domov v areáli rondelu.
Z dalších rondelov zo Slovenska holi na nízky
Mesiac orientované rondely z Cífer-Pácu, Podhorán-Mecheníc a z Bajtavy a na vysoký Mesiac rondel z Horných Otrokoviec.
Aj v susednom Rakúsku boli zistené početné
rondely a na niektorých sme zistili aj astronomickú orientáciu. Na nízky Mesiac holi orientované rondely v Michelstetten, Olkam, Schletz,
Puch a Kleinriitz.
Pozri tiež adresu: http://www.univie.ac.at/Projekte/Idea/Prosp/Surveys/
Budovanie astronomicky orientovaných kruhových stavieb možno považovať za súčasť
série premien a inovácií na začiatku 5. tisícročia
pred Kr. Pňvodné vlhké počasie počas trvania
kultúry s lineámou keramikou sa neskčr mení na
teplé a suché. Na juhozápadnom Slovensku je
v tom čase rozšírená lengyelská kultúra. V dásledku dlhotrvajúceho tepla a sucha začínajú
vysychať oblasti pokryté černozemou a postupne
sa vysídlujú. Obyvatelstvo novej kultúry odchádza do mierne kopcovitého terénu s hnedozemným pádnym typom, ktorý je za dlhotrvajúcich súch vhodnejší pre rolnictvo. Iné osady sa
zakladali v bezprostrednej blízkosti riečnych nív
a oblastí s vysokou hladinou spodnej vody.
To, že ustúpili dažde a boto dlhotrvajúce sucho, ktoré trvalo 300-400 rokov, hovorí o tom,
že v tom čase sa zrážky obmedzovali len na
krátke obdobia. Ďalej z toho vyplýva celkove
malá oblačnosť počas roka a velmi priaznivé podmienky na pozorovanie pohybu Sluka a v noci
na pozorovanie hviezd a pohybov Mesiaca.
Vzniká nutnosť orientovať sa relatívne presne
v čase počas roka, aby boto možné v správny čas
zasiať obilie. Počas trvania kultúry s lineámou
keramikou (počiatkom atlantika) bobo asi váčšinu
roka zamračené a Mesiac a hviezdy boli vidieť
zriedka, v nasledujúcom suchom období boto
váčšinu roka jasno a naraz boto možné v noci
pozorovať Mesiac a hviezdy takmer stále. Táto
zmena viedla človeka k presnejšej orientácii
v čase a ako najvhodnejší prostniedok poslúžil
Mesiac, ktorý neustále mení fáty a ktorý mohol
byť považovaný za pávodcu sucha či za božstvo,
ktoré to ovplyvňuje.
Další vhodný objekt na orientáciu v čase je
Sluko, ktoré je v lete vysoko na obloha a v zime
zasa nízko. Preto smery na západ a východ Sluka
v čase letného, či zimného slnovratu mážu tiež
slúžiť ako kalendárne údaje. Nutnosť reálne sa
orientovať v čase posilňujú d'alšie dva faktory.
Voči dnešnej dobe bota napnklad v roku 4800
B.C. váčšia excentricita zemskej dráhy okolo
Sluka E (4800 B.C.) = 0,018910144, čo je zmena
voči roku 1900 o 11,2%; aj poloha perigea (najbližšej vzdialenosti Sluka od Zeme) bota má ako
je dnes. Dnes pripadá perigeum Slnka na
4. januára. V roku 4800 B.C. pripadá na 11. septembra (dlžka G = 167,167446° ) a apogeum
Slnka na 9. marca. Celkove móžeme teda o klíme
povedať, že síce boto celkove teplejšie, ale voči
dnešku boli omnoho váčšie tepelné rozdiely
medzi letoro a zimou a tiež jeseňou a jarou. Dnes
sú u nás zimy velmi mierne a letá nie
priliš

Charakterizácia niektorých rondelov:

6.5. Kosmické záření
Jak uvedli V. Dogiel aj., většina pozorovaného kosmického zářenípochází ze zdrojů v naší Galaxii. Hlavními dodavateli kosmického záření jsou supernovy, jejichž energetický výkon dosahuje 1035 W, z čehož na urychlené baryony připadá až 5.1033 W a elektrony 3.1033 W.
Podle R. Plagy je dokonce možné, že v supernovách vznikají i velmi energetické částice kosmického záření s energiemi nad tzv. kolenem
(= cca 4 PeV) a Fermiho urychlovací mechanismus II. řádu v supernovách s energií exploze nad 1046 J dokáže prý dokonce urychlovat částice na extrémní energie v pásmu UHE (= cca 100 EeV). Podle D. Torrese aj. a E. Boldta aj. však tyto rekordní energie mají původ v komplexu „vyhaslých kvasarů" — galaxií NGC 3610, 3613, 4589 a 5322 v souhvězdí Velké Medvědice. Taková tvrzení je však těžké ověřit
nebo vyvrátit, protože částice takových energií dopadají na čtvereční kilometr zemského povrchu v průměru jednou za desetiletí! Nejradikálnější domněnku však uveřejnili Z. Li aj. kteří hledají původ UHE částic v rázových vinách kolem zábleskových zdrojů záření gama, odkud prý mohou přicházet také energetická neutrina.
A. Gluškov a M. Pravdin zveřejnili výsledky pozorování částic kosmického záření s energiemi v pásmu 100-400 PeV, jež se uskutečnilo v průběhu let 1974 — 2001 pomocí aparatury ŠAL v Jakutsku. Statistika naznačuje, že o něco více částic přichází přibližně z roviny
místní supergalaxie, což by svědčilo o tom, že rozložení zdrojů tohoto energetického záření souvisí s velkorozměrovou strukturou vesmíru. W. Bednarek poukázal na měření kosmického záření o energiích řádu EeV v projektech AGASA a SUGAR a soudí, že jejich zdrojem
je oblast jádra naší Galaxie. Odtud by měla přicházet také vysokoenergetická neutrina, jejichž detekce se očekává např. v antarktickém experimentu IceCube.
J. Alvarezová-Munizová aj. studovali rozložení 59 úkazů s energiemi primární částice nad 40 EeV, jak je za poslední desítky let zachytily aparatury v Akeno (AGASA, Japonsko) a dále v Jakutsku, Haverah Parku (Velká Británie) a Volcano Ranch (New Mexico, USA). Celkem tak našli 8 dubletů (poloha zdrojů na obloze v úhlové vzdálenosti pod 2,5°) a dva triplety. Je otázka, zda jde o reálné objekty anebo
o náhodu, což při malé statistice nelze jednoznačně rozhodnout. A. Olintová upozornila na systematický rozdíl mezi energiemi UHE částic z observatoře AGASA (pozemní detektory) a HiRes (Utah, USA), kde se používá atmosférických fluorescenčních detektorů. AGASA
údajně pozoruje částice s energiemi nad tzv. limitem GZK, kdežto HiRes nikoliv. Proto se s takovým zájmem čeká na první pozorování
z mezinárodní observatoře Pierra Augera v argentinské pampě, která při detekční ploše 3000 km2 bude právě 30krát větší než AGASA
a navíc bude používat současně obou detekčních metod, což téměř určitě zlepší i kalibraci stupnice energií částic. Observatoř má zahájit plný provoz v r. 2006, ale první výsledky z rozestavěné aparatury lze očekávat už během r. 2005.

6.6. Jaderná, částicová a relativistická astrofyzika
V dubnu 2002 oznámil na tiskové konferenci vedoucí projektu SNO v Kanadě A. McDonald, že neutrina ze Slunce lnění během letu
k Zemni svou vůni (oscilují), což značí, že neutrina mají kladnou klidovou hmotnost, která se pro různé vůně navzájem liší cca o 0,01 eV/c2.
Za pozorovaný deficit slunečních neutrin tak může nedostatečnost standardního modelu částic, kdežto výpočet výtěžnosti termonukleárních reakcí ve Slunci (a obecně ve hvězdách) je správný. Jak se má však standardní model pozměnit, není dle E. Wittena dosud jasné. Pravděpodobnost oscilací je totiž úměrná velikosti tzv. mixážního úhlu pro neutrina, jenž je dle současných měření podstatně větší než předvídá teorie. Oscilace též naznačují, že klidová hmotnost všech druhů neutrin činí několik desetin eV, zatímco díky skutečnosti, že neutrina vykazují levotočivý spin, by měla mít klidovou hmotnost přesně nula. Východiskem z této podivné situace může být narušení dosud posvátného principu zachování leptonového čísla při interakcích částic. Nedávno byl totiž pozorován rozpad germania na selen při tzv. dvojitém
rozpadu beta elektronů a antineutrin, přičemž bylo leptonové číslo porušeno dokonce o dvě jednotky! Při současné nízké přesnosti takových
měření je však obtížné odhadnout, jak to vše nakonec dopadne.
C. Schuster aj. vyšli z pozorování fotonů gama pro 60 blazarů, jež zkoumala aparatura EGRET na družici Compton, a odtud usoudili, že
jádra blazarů vysílají také vysokoenergetická neutrina v pásmu 100 GeV — několik TeV, která by se dala zachytit budovanou aparaturou
IceCube v antarktickém ledu. To by jistě velmi pomohlo při určení povahy urychlování částic v blazarech a AGN.
Pro nedostatek financí se bohužel neuskuteční plánovaný pokus se zachycováním neutrin, vysílaných z urychlovače v CERN poblíž Ženevy do podzemního detektoru neutrin pod pohořím Gran Sasso v Itálii, což by pomohlo upřesnit parametry neutrinových oscilací. Naštěstí
nezaváhali Japonci, kteří mají v dole Kamioka instalován experiment KamLAND, což je koule o hmotnosti 1000 t, napiněná minerálním
olejem a organickým rozpouštědlem. Detektor je schopen zachytit antineutrina, vznikající rozpadem radioaktivních prvků v 17 jaderných
reaktorech rozesetých v japonských atomových elektrárnách. Při srážce antineutrin s protony v kapalině v detektoru KamLAND dochází
k inverznímu rozpadu beta, při němž vzniká neutron a pozitron. A. Suzuki aj. tak za půl roku pozorovali 54 pozitronů, ačkoliv podle výpočtu by jich měli zaznamenat 87. To značí, že během letu neutrin z reaktoru do detektoru dochází vskutku k oscilacím na mionová a tauonová antineutrina, v souladu s již citovaným výsledkem aparatury SNO. Kdyby se podařilo zvýšit citlivost detektoru, bylo by tak možné sledovati antineutrina, jež vznikají při rozpadu radioaktivních prvků uvnitř Země a tak odhadnout jejich množství.
M. Amorettimu aj. v CERN se podařilo vyrobit pomocí aparatury ATHENA 50 tis. atomů chladného antivodíku, což je významný pokrok proti 9 relativistickým atomům antivodíku, získaným v CERN r. 1996. V experimentu autoři smíchali antiprotony s pozitrony v kryostatu, v němž indukce magnetického pole dosahovala 3 T. Autoři se nyní pokoušejí podrobně srovnat vlastnosti antivodíku a obyčejného
vodíku, což by byl další výtečný test platnosti standardního modelu částic.
U. Leonhardt poukázal na laboratorní analogii obzoru událostí v okolí černé díry pomocí zpomaleného světla v atomovém prostředí. Tak
např. lámání světla v obyčejné duze by mělo vést k nekonečné intenzitě pozorovaných barevných paprsků, jenže nic takového se v praxi nestane, protože překotnému růstu intenzity zabrání vinová interference světla. Podobně zabraňují kvantové efekty v okolí černé díry vzniku
singularity tím, že zde vzniká pověstné Hawkingovo záření. To je současně návod, jak řešit i jiné fyzikální paradoxy.
S. Koide aj. si povšimli, že jak aktivní jádra galaxií tak zábleskové zdroje záření gama i mikrokvasary v naší Galaxii se často vyznačuŽeň objevů 2002 * strana 37

jí protiběžnými relativistickými výtrysky. Autoři soudí, že za to mohou mechanismy extrakce (dolování) energie z černé díry v jádře objektu. V r. 1969 navrhl R. Penrose přímou extrakci rotační energie černé díry a o osm let později přišli R. Blandford a R. Znajek s nápadem, že
tuto extrakci vykonává extrémně silné magnetické polev okolí černé díry. Podle J. Millera aj. umožnila rentgenová měření černých děr ve dvojhvězdách na jedné straně a v Seyfertových galaxiích na druhé straně ověřit tak platnost obecné teorie relativity v intervalu hmotnosti 1: 106.
M. van Putten a A. Levinson ukázali, že větší část rotační energie Kerrovy černé díry se vyzáří v podobě gravitačních vin, kdežto menší část se uvolní v podobě výtrysků v prostředí chudém na baryony dílky magnetickým siločarám vybíhajících do okolního prostoru. Černé díry mají totiž tendenci vyčistit své nejbližší okolí od baryonů. Q. Yu se zabýval vývojem párů supermasivních černých děr při splývání
galaxií. Obě složky „dvojdíry" kolem sebe obíhají v periodách 10 - 100 000 roků ve vzdálenostech od 1 mpc do 10 pc a nakonec splynou,
což se v pozorovaném vesmíru stává průměrně jednou za rok. Splynutí se prozradí silným impulsem gravitačního záření.
D. Holz a J. Wheeler objevili pozoruhodný efekt gravitační retročočky, který by mohl prozradit výskyt černých děr v blízkém okolí
Slunce. Ukázali, že když osvětlíme černou díru rovnoběžnými paprsky světla, vzniká kolem ní světelná ozvěna, protože mnohé fotony původního svazku obkrouží černou díru o 180° v minimální vzdálenosti 1,75 Schwarzschildova poloměru a vracejí se zesílené zpět k pozorovateli na spojnici světelný zdroj — černá díra v podobě série koncentrických jasných prstenců. Efekt se podobá tzv. glórii ve vodních kapkách ozářených Sluncem a podle výpočtů obou autorů by umožnil dílky slunečnímu ozáření spatřit černé díry hvězdných hmotností ve vzdálenosti 1 pc od Slunce jako prstence 41 mag. Pro černou díru o hmotnosti 10 Mo ve vzdálenosti 2 000 AU od Země bychom v případě přesného seřazení se Sluncem na jedné přímce pozorovali ony prstence po dobu celého dne (spíše tedy noci!). Bylo by též možné aktivně vyhledávat nebezpečně blízké černé díry pomocí laserového světlometu s příkonem řádu GW.
v

7. Zivot ve vesmíru
Až do r. 1986 bylo známo jen 20 aminokyselin v genetickém kódu, ale tehdy byla objevena 21. a nyní i 22. aminokyselina. Někteří odborníci soudí, že ani tento počet není definitivní. M. Bernstein aj. vytvořili v laboratoři podobu mezihvězdného prostředí tím, že na některé známé ledy, čpavek a metanol působili ultrafialovým zářením. Pozorovali přitom vznik aminokyselin glycinu, alaninu a serinu, které obvykle nalézáme též v uhlíkatých chondritech. Podle J. Barosse však stále nemáme vyhovnjfcf definici pozemského života, takže mluvit ojeho původu je zatím poněkud pošetilé. Především se dá očekávat, že život na Zemi vznikl vícekrát a nezávisle na sobě, ale jisté to přirozeně není. Dále je opravdu nejasné, co už je život a co jenom stavební kameny, ať už jde o membrány, bílkoviny a ribosomy či jílovité krystalky. Jiní autoři však hájí myšlenku a jedinečném vzniku života na Zemi, jak to prokazuje společný generický kód všech organismů a podobná biochemie. Rodokmeny, prokazující společné kořeny života na Zemi, lze vysledovat jednak pomocí DNA, ale též pomocí RNA
a bílkovin; vyhlídky na rozvoj molekulární fylogeneze jsou proto slibné.
Dalším závažným pokrokem ve zkoumání pramenů života je potvrzený objev nové říše Archaea k dosud známým říším Eucaryota
a Bacteria. Archaea se odlišuje podivnou nukleonovou kyselinou RNA. V amerického státě Idaho se podařilo objevit v horkých pramenech
v hloubce 200 m pod zemí metanogenní mikroorganismy této říše v sopečném tufu, jenž byl při vulkanické činnosti před 4 miliardami let
ohřát na 900 C. Následkem toho v něm nezbyly žádné organické látky, protože se uhlík odpařil. Materiál od té doby nebyl nikdy vystaven
slunečním světlu, takže mikroorganismy mohou získávat energii jedině dílky vodíku z probublávající horké vody a oxidu uhličitému ve vodě rozpuštěnému. Podobně Y. Boucher a W. Ford Doolittle objevili mikroorganismy druhu Nanoarchaeum equitans pod oceánským dnem.
Podle F. Freunda aj. je klidně možné, že tento „vodíkový život" v hlubinách zemské kůry může být dokonce úhrnem hmotnější než život „přízemní"! Vodík se totiž uvolňuje z vody při chladnutí hornin pod teplotu cca 450 °C v hloubce asi 20 km pod zemí. Uvolněný vodík mimo jiné způsobuje katastrofální výbuchy v hlubokých dolech, takže jeho množství je pro výživu archaeobakterií naprosto postačující. To dává jistou naději, že život tohoto typu by mohl být možný i v jiných tělesech sluneční soustavy, kde fungovaly sopky a kde byla
kapalná voda a plynný CO2.
M. Burchell a J. Mann ověřovali možnost přežití bakterií druhu Rhodococcus při nárazu na terč rychlostí 5,1 km/s, což se rovná únikové rychlosti z Marsu. Pokud byl terčem kov, sklo nebo horniny, tak to bakterie nepřežily, ale pokud se zabořil do živné půdy, tak přežily a byly schopny se rozmnožovat. Jelikož při průletu hornin z Marsu zemskou atmosférou se jádro většího tělesa neodpaří a vnitřek se dokonce nestačí ohřát na více než 40 °C, mohou tak bakterie z Marsu v principu přežít dopad na zem, který je navíc v závěru silně brzděn zemskou atmosférou — velké přetížení jim prakticky nevadí, jak ukázaly pokusy na odstředivce i s daleko většími (1 mm dlouhými) a složitějšími (1000 buněk; 19 tis. genů) hlísticemi. Tito červi přežili až 4denní odstřelování, kdy byli vystaveni přetížení až 100 G (člověk vydrží
po omezenou dobu nanejvýš 3 G).
Podle J. Deminga jsou meze pro výskyt života na Zemi i jinde ve vesmíru dosti široké. Nejužší je zřejmě rozmezí teplot; tzv. extremofily
dokáží žít při teplotách těsně nad —20 °C a naopak při zvýšeném tlaku ve vřelé vodě o teplotě až +113 °C. Barofily se rozmnožují ještě při
tlacích až 110 MPa, ba pravděpodobně ještě i o řád vyšších. Existují acidofily, jež přežívají při pH = 0, a naproti tomu alkalofily, které
zvládnou i pH = 12. Halofily dokáží žít v solném roztoku a radiofily odolávají celkovým dávkám ionizujícího záření až 15 Mrad resp.
6 krad/h.
G. Cole aj. se domnívají, že obdobně primitivní život je ve vesmíru hojný, ale pokročilý život je patrně velkou vzácností. Výměna genů mezi hvězdami totiž téměř určitě není možná, takže případná komunikace mezi cizími civilisacemi nevytváří přímou evoluční výhodu.
Na Zemi se však pokročilejší formy života vyskytovaly zřejmě dříve, než se dosud soudilo. V poslední době byly nalezeny nejprve v Etiopii a posléze v Keni lebky hominidů staré 1,0 resp. 1,8 milionů roků. Mimo Afriku však nejsou známy žádné nálezy starší než 2 miliony roků. Zato v Čadu našli M. Brunet aj. lebku starou minimálně 6 milionů roků, která patřila společnému předku člověka a šimpanze. Genom
dnešního člověka a šimpanzů se však liší již o více než 1,5%® bází. Současně se posouvá stáří pozůstatků prvních savců ze 104 na 125 milionů roků, ba možná až na 170 milionů let. R. Buick uvedl, že nejstarší eukaryoty na Zemi určitě existovaly již před 2,7 mld. roků a moderní mikrobi před 3,45 mld. roků. Nejstarší doklady mikrofosílií jsou datovány z období před 3,8 mld. let.
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Jak uvádí P. Ward, došlo v posledních 550 milionech let na Zemi k pěti velkým vymíráním živočichů i rostlin z rozličných biotických,
geologických i astronomických příčin. Jejich časová posloupnost je následující: -440 Mr (ordovik); —370 Mr (devon); —250 Mr
(perm/trias); —202 Mr (trias/jura) a —65 Mr (křída/třetihory). Z dřívějších epoch nemáme dostatečné množství fosilních dokladů.
Zajímavý pokus kvůli ověření výskytu rostlinného pokryvu na Zemi astronomickými prostředky uskutečnili L. Arnold aj., když studovali pomocí 0,8 m reflektoru na observatoři Haute Provence ve Francii optické spektrum popelavého svitu Měsíce v rozmezí 400- 800 nm
v červnu, červenci a říjnu 2001. Porovnáním s přímým slunečním spektrem nalezli zřetelný přebytek v daleké červené oblasti dílky pásům
chlorofylu, který přednostně pohlcuje zelenožluté sluneční světlo. Zmínění autoři také zjistili, že spektrum, odražené kameny na Marsu, se
velmi podobá spektru lišejníků a mechů na Zemi. Podobná měření popelavého svitu Měsíce pomocí 2,3 m reflektoru Stewardovy observatoře v Arizoně uskutečnili N. J. Woolf aj. v pásmu 480- 920 nm a nalezli tam pásy ozónu, kyslíku, vody a chlorofylu. Autoři připomínají, že známky života ve spektru Země se během doby liší; červený přebytek díky chlorofylu se objevil teprve po rozšíření rostlinstva na
souši v posledních 10% dosavadního věku Země, kdežto kyslík a ozón se vyskytovaly asi po polovinu dosavadního stáří Země. Tato zjištění mohou usnadnit interpretaci spekter exoplanet budoucí generací kosmických observatoří.
J. Tarterová aj. využili v rámci projektu META (úzkopásmový přijímač s 8 miliony kanálů) 26m radioteleskopu Harvardovy observatoře na stanici Agassiz v Oak Ridge (Mass.) k odhalení 11 podezřelých signálů při 60 biliónech (!) měření, ale ani jeden z nich nevedl k důkazu
o jeho umělém původu. Pracovníci radioastronomické observatoře v Arecibo vyzkoušeli nový softwarový program PHOENIX pro radiové
vyhledávání signálů cizích civilizací tím, že zkusili počátkem března 2002 vyhledat signál kosmické sondy Pioneer 10, která má na své palubě vysílač s výkonem pouhých 8 W, a promítá se v současné době do souhvězdí Býka. Navzdory tomu, že sonda byla v době pokusu vzdálena od Země piných 79 AU, signál se podařilo velmi snadno zachytit, přičemž zpoždění signálu dosahovalo v jednom směru již 11 h.
A. Reines a G. Marcy rozběhli projekt hledání signálů cizích civilizací v optickém oboru (OSETI), protože se ukazuje, že usměrněný laserový signál je vidět na velkou dálku i při poměrně nízkém vyzářeném výkonu nad 50 kW. Navíc se dá umělý signál dobře odlišit od světelného šumu samotné hvězdy, protože laserové emisní čáry jsou neobyčejně úzké a impulsy mohou být kratičké (řádu ns). Zkoumali tak
577 hvězd hlavní posloupnosti spektrálních tříd F, G a K v okruhu do 50 pc pomocí spektrografu obřího Keckova teleskopu. U dvou eruptivních trpaslíků třídy M sice našli emise, ale ty jsou patrně přirozeného původu — souvisejí s eruptivní činností obou hvězd.
I. Carstairs přišel dokonce s návrhem hledat signály cizích civilizací v pásmu rentgenového záření, pro něž je vesmír dobře průhledný.
M. Harris upozornil, že aparatura EGRET na družici Compton nezjistila žádné zdroje záření gama, vyvolaného anihilací antiprotonů, což
znamená, že ve vnitřní části sluneční soustavy se v období 1991 — 2000 nepotloukaly žádné kosmické lodě mimozemšťanů, využívající
k pohonu svého vesmírného korábu anihilačních motorů.
W. Sullivan shrnul ve své přednášce na výroční schůzi Americké astronomické společnosti vývoj programu SETI od epochální práce P. Morrisona a P. Cocconiho v časopise Nature v r. 1959, kde autoři navrhli hledat signály mimozemšťanů na vinové délce mezihvězdného vodíku 211 mm, až po biochemický experiment na palubě přistávacího modulu sondy Viking na Marsu koncem 70. let XX.
stol. Časopis Pacifické astronomické společnosti Mercury přinesl v čísle věnovaném problematice mimozemského života zprávu, že šéfredaktor časopisu R. Naeye se vsadil, že bude objeven život na Marsu a mimozemská civilizace do poloviny XXI. stol. Totéž číslo přineslo optimistický pohled na úspěch programu SETI od známého amerického astronoma S. Shostaka a naopak zcela skeptický názor
B. Zuckermana, který z Fermiho paradoxu vyvozuje, že žádní zelení pidimužíci ve vesmíru nejsou — jinak by nás už navštívili nebo dali o sobě už vědět.

8. Astronomické přístroje
8.1. Optická astronomie
Teprve po 35 letech od zbudování největšího českého dalekohledu o průměru zrcadla 2 m v Ondřejově byla zásluhou astronomů na Kleti podruhé překonána metrová hranice pro hlavní zrcadlo, když v dubnu 2002 byl na této známé jihočeské hvězdárně uveden v únoru 2002
do chodu dalekohled KLENOT s průměrem zrcadla 1,06 m. Je určen pro přímé snímkování oblohy a vyniká světelností 1:3 a zorným polem o průměru 0,5°. Ve spojení s ochlazovanou maticí CCD dosahuje 22. mezní hvězdné velikosti při 3 min expozici. Dalekohled je určen
pro astrometrii a fotometrii komet a planetek, zejména pak blízkozemních a transneptunských.
Arizonský astronom R. Tucker vymyslel překvapivě levný systém pro sledování a hledání planetek, sestávající ze tří reflektorů s identickým průměrem zrcadel 0,36 m, která jsou namontována pevně, čímž se výroba zařízení neobyčejně zlevnila — celá sestava ho přišla na
pouhých 12 000 dolarů! Dalekohledy pracují zcela automaticky po celou noc v sousedních zorných polích o průměru 0,8°, takže za hodinu zobrazí takto široký pruh oblohy o ploše 12 čtv. stupňů při mezní hvězdné velikosti 20,5 mag. Trojitý obraz téhož pole v následujících
časech snadno odhalí pohybující se planetku a umožní ihned spočítat přibližnou dráhu. Automat za noc zaznamená 1 GB data za první čtyři roky provozu zobrazil 4800 planetek, z toho několik set nových. Pokud by se podobné trojice umístily na 16 strategických stanovištích
podél celé zeměkoule, vznikl by tak jedinečný sledovací systém, který by navíc mohl poskytovat přesnou fotometrii planetek i proměnných
hvězd a objevovat přechody exoplanet před kotoučky mateřských hvězd i supernovy v cizích galaxiích.
Ještě levnější je zařízení pro sledování bolidů a meteorů jasnějších než +1 mag, které si za pakatel 200 dolarů postavil americký astronom E. Albin v Atlantě. Na střechu svého domku umístil vypuklé zrcadlo o průměru 0,3 m, které sleduje citlivá černobílá videokamera, zaznamenávající údaje o přeletech meteorů na běžnou kazetu VHS. Kromě utírání prachu a pavučin zhruba jednou za měsíc nevyžaduje zařízení žádnou obsluhu.
Na ostrově La Palma na Kanárském souostroví byl uveden do provozu obnažený švédský vakuový teleskop pro pozorování Slunce
NSST s průměrem hlavního zrcadla 1 m, vybavený adaptivní optikou. Dalekohled nemá kopuli, která za dne přispívá nejvíce ke zhoršení
kvality obrazu a je dostatečně robustní, aby odolával silným poryvům větru, sněhu a mrazu i ostatním nástrahám počasí. Již brzy po zaháŽeň objevů 2002 " strana 39

jeví rutinního provozu v r. 2002 se ukázaly přednosti této koncepce. V penumbře slunečních skvrn dokáže NSST zobrazit vlákna o šířce pouhých 150 km, což jsou zviditelněné magnetické trubice vedoucí horké plazma.
Počátkem roku 2002 se podle W. Brandnera aj. podařilo dalekohledu UT4 (Jepún) VLT ESO překonat kvalitu zobrazení galaxie NGC
3603 pomocí HST. VLT totiž už rutinně využívá adaptivní optiky, takže v infračerveném pásmu 2,2 µm docílil rozlišení 0,07" a na 1,2 µm
dokonce 0,04". Přitom náklady na vývoj a instalaci adaptivní optiky jsou jen zlomkem nákladů na vypuštění malé astronomické družice,
o HST ani nemluvě.
C. Baltay aj. podali zprávu o úpravě 1,0/1,5 m venezuelské Schmidtovy komory na observatoři Llano del Hato (3600 m n.m. a jen 8,5°
sev. š.) pro mozaiku 16 matic CCD - každá ohraně 2048 pixelů. Výsledkem je zobrazené zorné pole o rozměrech 2,3°x3,5°. Komora ve spojení s objektivním hranolem se od r. 1997 používá pro vyhledávání kvasarů v projektu QUEST. Také obří Oschinova komora 1,3/1,8 mna
Mt. Palomaru už je vybavena mozaikou matic CCD, které dokáží zobrazit 3,75 čtv. stupně z teoreticky možného zorného pole o ploše 36 čtv.
stupňů — na víc zatím polovodičová technika nestačí, ale klasické fotografické emulze pro potřebný rozměr se už přestaly vyrábět.
Hned v lednu 2002 byl v Chile na Cerro Pachón v nadmořské výšce 2737 m zahájen provoz 8,1 m reflektoru Gemini South, jehož severní dvojče na Mauna Kea funguje již od léta 2000. Oba přístroje jsou vybaveny adaptivní optikou a hlavní zrcadla jsou stříbřena kvůli vyšší odrazivosti stříbra v infračervené oblasti spektra. Obě zařízení vybudovalo pět zemí Severní a Jižní Ameriky spolu s Velkou Británií
i Austrálií a jsou řízena dálkově pomocí rychlého akademického internetu II. generace.
I. Lewis aj. a M. Colless popsali vláknový spektrograf 3,9 m reflektoru AAT v Siding Spring, který byl vyvíjen od r. 1990 a jenž od října 1997 do poloviny dubna 2002 vykonal dnes už proslulou přehlídku spekter galaxií a kvasarů 2dF. Název je odvozen z velikosti zorného pole spektrografu 2°, v němž se pomocí robota nastaví předem spočítané polohy až 400 optických vláken, která umožňují simultánní expozici spekter galaxií či kvasarů v zorném poli až do B = 19 mag, resp. J = 19,5 mag, při hodinové expozici spektrogramu. Tak se podařilo během 272 pozorovacích nocí získat údaje o červených posuvech pro více než 220 tis. galaxií na 5% plochy oblohy a dostat tak trojrozměrný výsek velkorozměrové struktury vesmíru až do vzdálenosti 300 Mpc od Slunce.
Britští astronomové uvedli do chodu ultrarychlou kameru UL I'RACAM, která dokáže snímkovat pomocí 4,2 m reflektoru WHT na Kanárských ostrovech proměnné hvězdy ve 3 spektrálních pásmech tempem 1 kHz, což přispěje ke studiu vnitřní stavby kompaktních hvězd,
od bílých trpaslíků po neutronové hvězdy, popř. akrečních disků kolem černých děr.
Laboratoř H L v britském Liverpoolu zahájila sériovou výrobu robotických dvoumetrů za cenu 3 mil. dolarů za kus, dodávaných takříkajíc na klíč, čímž se výroba zlevní. Dalekohled bude schopen sledovat kterékoliv místo na obloze nejpozději za 23 s po zadání souřadnic do řídícího počítače. J. Tyson popsal parametry budoucího přehlídkového dalekohledu LSST, jenž by měl mít průměr hlavního zrcadla 8,4 m při zorném poli o průměru 3°. V jeho ohnisku by byla obří matice CCD s 2,3 Gpix o rozměrech pixelů 0,01 mm, která by umožňovala dosáhnout 24. mezní hvězdné velikosti během 10 s expozice. Zařízení má být schopno během měsíce prohlédnout plochu 14 tis. čtv.
stupňů oblohy. Během jediné pozorovací noci tak zachytí až milion planetek(!), z toho několik set křížičů dráhy Země. Problém však bude se záznamem a vyhledáváním dat, jelikož lze odhadnout, že v archivu přibude každoročně piných 15 PB údajů!
G. Schilling shrnul současné plány na výstavbu mamutích dalekohledů během příštích patnácti roků. Spojené státy uvažují o segmentovaném reflektoru s okrouhle tisícem šestibokých zrcadel o výsledném průměru 30 m, jenž by mohl být vybudován již kolem r. 2010
nákladem 800 milionů dolarů. Evropská jižní observatoř však zcela vážně uvažuje o 100 m reflektoru ELT/OWL, jenž by byl tvořen 2000
segmentovanými zrcadly o úhrnné hmotnosti 12 000 t, jehož mezní hvězdná velikost by dosáhla 38 mag a který by měl být v provozu kolem r. 2015 za cenu 1 miliardy dolarů.

8.2. Optické dalekohledy v kosmu
Počátkem března 2002 se uskutečnil plánovaný čtvrtý servis HST pomocí raketoplánu Columbia při letu STS-109. Posádka vedené kapitánem Scottem Altmanem instalovala zatím nejvýkonnější kameru ACS (17 Mpix) výměnou za kameru FOC a opravila infračervenou kameru a spektrograf NICMOS, instalovaný na HST v březnu 1997, který však pro poruchu chlazení od února 1999 nepracoval. Podařilo se též
úspěšně vyměnit sluneční panely za menší leč výkonnější na bázi GaAs, čímž se o čtvrtinu zvýšil příkon pro napájení celého dalekohledu.
Také další údržba a vylepšení HST proběhly zcela podle plánu, což znamená, že od té chvíle byl HST v nejlepší technické kondici za
13 let provozu. Ruční práce astronautů je zatím podstatně kvalitnější a rozmanitější, než co by dokázaly v kosmických podmínkách roboty. Jedenáct dnů trvající let raketoplánu stál NASA 500 mil. dolarů a vlastní údržba HST přišla na 170 mil. dolarů. Za roční provoz HST
utratí NASA 40 mil. dolarů, ale vzhledem k jedinečným výsledkům unikátního dalekohledu jsou to zajisté dobře investované peníze.
Zvláště báječné výsledky poskytuje od dubna 2004 kamera ACS, která má dvakrát větší plochu než známá WFPC2 při dvojnásobně lepším úhlovém rozlišení a pětkrát vyšší citlivosti. To značí, že by byla napříldad schopna zopakovat program HDF za dvanáctinu času, který k tomu potřebovala kamera WFPC2. Podobně až neuvěřitelně skvěle dopadla oprava spektrografu NJCMOS. Místo chlazení kapalným
dusíkem se použilo mechanického chladiče se třemi turbínami, které dosahují neuvěřitelných 7170 obrátek/s a ochladily za pomocí neonu
infračervené čidlo na 70 K —ještě lépe než by to dokázal kapalný dusík (77 K). Díky těmto vylepšením se tempo získávání dat zvýšilo od
května 2002 na 11 GB/d a v archivu HST se už v létě 2002 nacházelo 8,4 TB údajů ve 266 tis. datových souborech. Archiv je navštěvován
opravdu vydatně — denní průměr stahovaných údajů dosáhl 23 GB!
Navzdory vrcholnému zdraví HST se už rýsují plány NASA na jeho nahrazení přístrojem nové generace (NGST). Podle současné specifikace bude primární zrcadlo NGST o efektivním průměru 6,1 m složeno ze 36 segmentů, které se rozevřou do výsledného tvaru až na
oběžné dráze. Povrch segmentů bude optimalizován pro pozorování v blízké a střední části infračerveného spektra. M. Riekeová aj. uvedli charakteristiku hlavní kamery NIRCAM pro spektrální pásmo 0,6 - 5,0 µm. Aparatura bude o řád až dva řády citlivější než kamera na
družici ISO a zobrazí pole o rozměru 2,3x4,6'. Kamera bude dopiněna koronografickými clonami kvůli potřebě hledat v blízkosti mateřských hvězd exoplanety. Bohužel však tento znamenitý stroj nebude mít možnost pozorovat v krátkovinnější části optického spektra a už
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vůbec ne v ultrafialovém pásmu. Teleskop bude vypuštěn raketou nejdříve v r. 2010 a usazen nakonec v Lagrangeově bodě L2 soustavy Země-Slunce. Cena dalekohledu, jenž byl v r. 2002 přejmenován na teleskop Jamese Webba (1906— 1992) na počest druhého generálního ředitele NASA, se odhaduje na 825 mld. dolarů.
V únoru 2002 bylo ve firmě Lockheed Martin dokončeno hlavní zrcadlo o průměru 0,85 m pro velkou kosmickou observatoř SIRTF,
jež má po vypuštění zkoumat vesmír v infračervené oblasti spektra 3 — 180 µm. Jde o poslední z plánovaných čtyř velkých observatoří
NASA (HST, Compton, Chandra, SIRTF), která kvůli technické složitosti byla vyvíjena piných dvacet let, protože vyžaduje i v mrazivém
kosmickém prostoru přídavné chlazení optiky i čidel jakož i odstínění od okolních zdrojů tepla. Zatímco hlavní zrcadlo a tubus dalekohledu
se v kosmickém prostoru ochladí na 35 K pouhým vhodným stíněním před zářením Slunce, optika bude chlazena kryostatem se zásobou
3601 kapalného hélia na 5 K, což by mělo vystačit na 5 let provozu.
Jelikož se dalekohled bude pohybovat po driftující dráze směrem pryč od Země, nastanou časem problémy s komunikací, takže k přenosu
dat bude potřebí použít velkých radioteleskopů sítě DSN. Kvůli velké vzdálenosti přístroje od Země také nepřipadá v úvahu žádná údržba
astronauty. Přitom náklady na stavbu SIRTF přesáhly 700 mil. dolarů a vypuštění raketou Delta bude proto mimořádně riskantní.
Počátkem září přivezlo obří ukrajinské letadlo Beluga do Kalifornie ze SRN 2,7 m zrcadlo o hmotnosti 2,5 t pro budoucí americko-německou infračervenou létající observatoř SOFIA. V Amesově centru NASA bude zrcadlo i s montáží dalekohledu o hmotnosti 12,5 t vestavěno do upraveného dopravního letadla B-747 SP, které by mělo koncem r. 2004 odstartovat ke zkušebním letům. Letadlo bude od
r. 2005 operovat ve výšce 12,5 km po dobu 8 h při provozních nákladech 40 mil. dolarů ročně. Náklady na výstavbu observatoře SOFIA
dosáhly bezmála 0,5 mld. dolarů.

8.3. Radiová astronomie
Největším a rovněž nejdražším pozemním astronomickým zařízením blízké budoucnosti se podle R. Kurze aj. nepochybně stane mikrovinná soustava ALMA v poušti Atacama v Chile, budovaná ESO ve spolupráci s USA a Japonskem. Na základně o délce 12 km bude
rozmístěno minimálně 64 přesných parabol, každá o průměru 12 m, které budou pracovat na principu aperturní syntézy v pásmu vinových
délek 0,3 - 10 mm. Toto radiové „okno" bude otevřeno za částku přes 600 mil. dolarů. Další obří aparaturu ATA plánuje Kalifornská univerzita UCB na stanici Hat Creek v odlehlé oblasti na sever od San Francisca díky podpoře mecenášů Paula Allena a Nathana Myhrvolda.
Vědeckou ředitelkou projektu se stala známá americká astrofyzička Jill Tarterová. Soustava za 26 mil. dolarů bude mít po dokončení koncem tohoto desetiletí 350 parabol o průměru 6 m s úhrnnou sběrnou plochou 1 hektar a kromě čisté radioastronomie se bude věnovat také
programu SETI nové generace s podstatně výkonnějším softwarem. Výhledově by mohla být v příštím desetiletí rozšířena na SKA
(Square Kilometer Array) za závratnou cenu 1 mld. dolarů.
V souvislosti s tímto projektem se znovu objevuje na scéně tzv. Luneburgova čočka, vyznačující se proměnným indexem lomu uvnitř
anténní koule, což má dvě výhody: jednak užitečné zorné pole je bezkonkurenčně široké a jednak čočka umožňuje ostré zobrazení zdrojů
v nesmírně širokém pásmu vinových délek. První pokusy s radioastronomickým využitím Luneburgových čoček, vypiněných polymerovou pěnou proměnné hustoty, se uskutečnily v Austrálii. Ve Velké Británii započaly práce na další modernizaci proslulého 76 m Lovellova radioteleskopu, které by měly skončit v r. 2005.

8.4. Astronomické umělé družice
Koncem ledna 2002 neškodně zanikla nad Egyptem při neřízeném sestupu do zemské atmosféry americká družice EUVE, jež úspěšně
pracovala od léta 1992 a překročila více než dvakrát plánovanou životnost. Zasloužila se otevření okna krátkovinného ultrafialového záření
pod Lymanovou hranou (7-76 nm) a k příjemnému překvapení astrofyziků objevila v tomto pásmu přes 1000 bodových zdrojů — téměř
padesátkrát více než teoretici očekávali.
Po více než šestiletém provozu byla koncem dubna 2002 vypnuta mimořádně úspěšná holandsko-italská družice BeppoSAX, určená pro
výzkum měkkého i tvrdého rentgenového záření jakož i měkkého záření gama v rozsahu 0,1- 200 keV. Překročila tak trojnásobně plánovanou životnost a do historie moderní astronomie se nesmazatelně zapsala změřením přesných poloh řady zábleskových zdrojů záření gama (ORB). Dokázala totiž několikrát rychle zaměřit GRB postupně v tvrdém a měkkém rentgenovém záření, což z fyzikálních příčin nutně vedlo k takovému zpřesnění polohy, že to umožnilo radiovou či optickou identifikaci tzv. dosvitů. Jakmile byly zpozorovány optické dosvity, bylo z jejich spekter možné určit červené posuvy, které ihned rozhodly dlouhý spor o vzdálenostech GRB — ukázalo se tak, že jde
o kosmologicky daleké objekty. To pak vzápětí rozhodlo mezi různými domněnkami o příčině vzplanutí GRB — jde bud o gravitační
hroucení velmi hmotných hvězd, anebo o splynutí těsných kompaktních dvojhvězd díky gravitačnímu záření.
Do jisté míry ji mezitím nahradila malá mezinárodní (USA, Francie, Itálie, Japonsko, Brazílie, Indie) družice HETE-2, vybavená detektory pro záření gama a rentgenové v rozsahu 1— 500 keV, která obíhá kolem Země na mírně eliptické dráze v průměrné výši 616 km. Je vybavena přehlídkovými kamerami pro měkké záření gama a tvrdé rentgenové a rovněž detektorem měkkého rentgenového záření s rozlišovací
schopností 10". Jejím prvořadým úkolem je předávat bleskově údaje o vzplanutích GRB pozemním robotickým dalekohledům a polohy vzápětí co nejvíce zpřesnit. Družice byla vypuštěna v říjnu 2000 a od února 2001 začala na oběžné dráze pracovat. Do poloviny října 2002 lokali7ovala podle G. Rickera aj. 26 GRB, což v 7 případech vedlo k identifikaci dosvitu v rentgenovém, optickém či radiovém oboru spektra.
V téže době družice zaznamenala 25 vzplanutí měkkých zdrojů SGR a konečně více než 650 vzplanutí přechodných rentgenových zdrojů.
Počátkem února 2002 odstartovala levná (85 mil. dolarů včetně vypuštění letadlem a raketou) americká družice RHESSI, určená pro výzkum Slunce v pásmu záření gama 3 keV— 17 MeV. Družice obíhá po kruhové dráze ve výšce 600 km nad Zemí a při pozorování povrchu
Slunce dociluje úhlového rozlišení 2,3" a dynamického rozsahu 7 řádů, takže se hodí i pro studium velmi energetických slunečních erupcí. Díky dobrému spektrálnímu rozlišení umožňuje poprvé i jadernou spektroskopii Slunce.
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Velká americká družice pro studium rentgenového záření Chandra dosáhla v létě 2002 plánované životnosti v dobré technické kondici, takže její činnost NASA prodloužila prozatím až do srpna 2003. Družice se pohybuje po protáhlé eliptické dráze s odzemím 140 tis. km
a ukončí jeden oblet Země za více než 63 h. Za rok exponuje rentgenovou oblohu v průměru po 5,5 tis. h (rok má necelých 8,8 tis. h). Podle M. Weisskopfa aj. dokázala družice od poloviny srpna 1999 zobrazit velké množství objektů ve sluneční soustavě, Galaxii i vzdáleném
vesmíru v rozsahu energií 0,08 - 10 keV s nevídanou rozlišovací schopností až 1". Technicky by mohla fungovat až dor. 2009.
V polovině října 2002 odstartovala z Bajkonuru evropská družice INTEGRAL, která je primárně určena k měření zdrojů měkkého záření gama do 10 MeV s rekordním úhlovým rozlišením 12' souběžně s měřeními v rentgenovém i optickém pásmu. Družici za 600 mil. dolarů postavila evropská agentura ESA (i za účasti českých odborníků); start rakety zaplatilo Rusko. Družice obíhá po protáhlé eliptické dráze s odzemím ve vzdálenosti 153 tis. km v oběžné periodě 72 h a měla by fungovat minimálně 2 roky.
Navzdory těmto příznivým zprávám o rozvoji astronomického kosmického výzkumu se v r. 2002 začaly množit kritické hlasy o dalším
směřování americké, ale i světové kosmonautiky. Hlavním terčem kritiky se stala především Mezinárodní kosmická stanice ISS, která navzdory již dva roky trvající souvislé obydlitelnosti trojčlennými posádkami neprodukuje prakticky žádné důležité vědecké výsledky a vyhlídka na zlepšení je pramalá, neboť až nar. 2007 se plánovalo rozšíření posádky o specialisty, kteří by se nemuseli věnovat řízení a údržbě stanice, nýbrž na piný úvazek vědeckým pokusům (to vše pochopitelně padlo po havárii raketoplánu Columbia v r. 2003; od té doby je
program příštího využívání ISS v těžké krizi). Výstižně to vyjádřil šéfredaktor známého amerického časopisu Sky & Telescope G. Fienberg:
„V r. 1972 jsme měli trojice chlapíků zkoumajících Měsíc, díky nímž přicházely nové vědecké objevy na běžícím pásu. V n. 2002 máme jiné trojice chlapíků, kteří krouží kolem Země a zabývají se údržbou svého vehiklu." NASA byla rovněž kritizována za přiškrcení programu výzkumu sluneční soustavy, kdy klíčové objevitelské programy mise k Plutu a výzkumu Jupiterovy družice Europa se odkládají, zatímco hlavní těžiště zájmu se přesouvá na úzce specializované projekty s nejasnými prioritami, což vyvolává pouze řevnivost mezi výzkumnými týmy a málo oslovuje širší vědeckou i laickou veřejnost. NASA zřejmě není schopna nabídnout veřejnosti a Kongresu tak atraktivní vizi jako tomu bylo v případě sond Voyager a projektu velkých observatoří v čele s vlajkovou lodí HST. Také evropská kosmická
agentura ESA je nucena šetřit tak, že odkládá nebo ořezává své nejlepší projekty — astrometrickou družici GAIA a misi k Merkuru Beppi
Colombo. Dělá to dojem, že si heslo předchozího ředitele NASA S. Goldina poněkud upravila na „levněji, pomaleji a hůře". Totéž se do
značné míry týká i japonského výzkumu kosmu.
Mezi raketovými odborníky sílí přesvědčení, že pro kvalitativní skok ve zkoumání sluneční soustavy je zapotřebí vyvinout nukleární raketový pohon, což naráží jednak na okolnost, že výzkum v tomto směru byl před několika lety na nátlak veřejnosti zcela zastaven, takže
odborné týmy se rozešly a jednak jsou tu i problémy suroviny — plutonia, kterého je na trhu z bezpečnostních důvodů velmi málo, takže jeho cena je závratná i pro takové finanční bumbrlíčky jakými kosmické agentury přirozeně jsou.

8.5. Kosmické sondy
V polovině ledna 2002 byly ukončeny úpravy původně protáhlé oběžné dráhy kosmické sondy Mars Odyssey 2001, jež se stala od té
chvíle umělou družicí Marsu na kruhové dráze ve výšce 400 km nad planetou. Jejím úkolem je mapovat povrch planety s rekordním rozlišením ve 14 spektrálních pásmech v optickém i v blízkém infračerveném oboru s cílem zjistit chemické i mineralogické složení povrchu
Marsu. Sonda-veterán Galileo ukončila v r. 2002 sedmiletý pobyt na oběžné dráze kolem Jupiteru, proletěla v polovině ledna naposledy kolem družice Ió v téměř sebevražedné minimální vzdálenosti 100 km a kolem družice Amalthea 5. listopadu — to již s vypnutou kamerou.
Počátkem března 2002 se podařilo obřím radioteleskopům sítě DSN NASA navázat spojení s kosmickou sondou Pioneer 10, jež byla vypuštěna ze Země před 30 lety a navzdory tomu dosud zčásti funguje, ačkoliv je od nás vzdálena již 11,9 mld. km, tj. 80 AU neboli 11 světelných hodin. Povelem z radioteleskopu v Goldstone v Kalifornii byl aktivován vysílač na sondě a jeho signály byly na Zemi slyšitelné
o 22 h později na stanici NASA poblíž Madridu po dobu 3 h. Sonda se tč. promítá do souhvězdí Býka a za 2 mil. roků mine poprvé cizí
hvězdu. Pravidelné spojení se udržuje též se služebně mladší sondou Voyager 1, na jejíž palubě musel být nyní povelem zapojen náhradní navigační systém po čtvrtstoletí provozu systému hlavního. Sonda byla od nás v r. 2002 vzdálena již 12 světel. hodin (86,5 AU) a pokud
nedojde k vážné závadě, bude možné s ní udržovat spojení až do r. 2020.
V červenci 2002 byla vypuštěna na parkovací dráhu u Země americká kosmická sonda Contour, předurčená k výzkumu komet zblízka.
V polovině srpna byl sice úspěšně zažehnut raketový motor na sondě, díky němuž měla sonda opustit Zemi a vydat se ke kometě Encke, ale
od té chvíle se už nikomu nepodařilo navázat se sondou radiové spojení — velmi pravděpodobně došlo během činnosti motoru k roztržení sondy minimálně na dva velké úlomky, které sice podle snímků 1,8 m dalekohledem Spacewatch v Arizoně letěly správným směrem, ale už jenom jako kusy šrotu v úhrnné ceně 159 mil. dolarů... Lépe se vedlo kosmické sondě Stardust, která na své pouti k hlavnímu cíli — kometě
Wild 2, proletěla počátkem listopadu 2002 ve vzdálenosti 3300 km od planetky č. (5535) Annefrank a pořídila přitom snímky jejího povrchu.
Kvůli zlevnění i zrychlení letů kosmických sond se čím dál častěji využívá urychlování sond „kosmickým prakem" — těsnými průlety sond kolem planet sluneční soustavy, kdy sonda nabere rychlost, zatímco planeta ji ztratí; pochopitelně jde o změny rychlosti nepřímo
úměrné poměru hmotností sonda/planeta. Další možnosti úspor paliva pro raketové motory, byť za cenu prodloužení doby letu, nabízí využití jakýchsi „gravitačních dálnic", vycházející z metod nebeské mechaniky, užívaných již J. Lagrangem a H. Poincarém. Ve sluneční
soustavě existuje totiž řada míst, kde se gravitace Slunce a planet efektivně vyrovnává —jde o proslulé Lagrangeovy body, jichž je v každé soustavě dvou těles úhrnem pět. Právě v těchto bodech pak stačí slabý raketový impuls k nasměrování sondy vhodným směrem k dalšímu Lagrangeovu bodu atd.
Celá sluneční soustava je zkrátka protkána pomyslnými dálnicemi s uzlovými body, v nichž je korekce dráhy sondy nejúčinnější. Tohoto
principu využili poprvé američtí odborníci v letech 1982— 83 při nasměrování kosmické sondy ISEE-3 z okolí Země pomocí průletů Lagrangeovými body soustavy Země — Slunce a těsných průletů sondy kolem Měsíce ke kometě Giacobini-Zinner, kam sonda pod názvem ICE
doputovala v září 1985, a dálek Halleyově kometě, k níž se sonda dostala v březnu 1986.0d r. 1991 se pak sonda ICE věnovala výzkumu
Žeň objevů 2002 * strana 42

koronálních ejekcí ze Slunce v tandemu se sondou Ulysses až do vypnutí v květnu 1997. Podobně Japonci využili při dopravě kosmické
sondy Hiten k Měsíci v r. 1991 Lagrangeových bodů v soustavě Země — Měsíc a nejnověji opět Američané M. Lo a K. Howellová spočítali velmi ekonomickou dráhu pro nasměrování kosmické sondy Genesis, určené ke sběru částic slunečního větru v okolí Země, při jejím
startu v srpnu 2001. Dokonce i planetky a komety přednostně létají právě po těchto dálnicích, jak ukázal případ komety Shoemaker-Levy
9, jež se tak efektně trefila v r. 1994 do Jupiteru.

8.6. Netradiční přístrojové metody
Těsně před vánoci 2001 odstartoval z antarktické základny McMurdo výškový balón z polyetylénu, napiněný héliem a vybavený gondolou o hmotnosti 1,7 t, v níž byly umístěny detektory těžkých atomových jader (Fe — Zr) v kosmickém záření z naší Galaxie (aparatura
TIGER). Balón dosáhl hladiny 38 km, v níž se rozepnul na průměr 129 m. Kroužil pak kolem jižního pólu a během téměř 32 dnů urazil
vzdálenost 1400 km, načež měkce přistál 460 km od základny. Tím překonali američtí technici z NASA vlastní rekord z počátku r. 2001,
kdy se balón udržel ve vzduchu 26 dnů.
Ještě výše se dostal kanadský polyetylénový balón s objemem 1,7 mil. m3, jenž startoval koncem srpna 2002 v Manitobě s přístrojovou gondolou o hmotnosti 690 kg, když dosáhl výšky 49 km. Aparatura byla určena pro výzkum elektronů ze Slunce a po skončení letu se
snesla na zem padákem, zatímco balón se zničil.
Americké 3m kapalné rtuťové zrcadlo na observatoři NASA v Novém Mexiku, obsahující v rotující míse 14 litrů rtuti, má při 10 otáčkách mísy za minutu zorné pole o průměru 0,3° a dosahuje mezní hvězdné velikosti 18 mag. Proto ho tamější odborníci s výhodou využili pro
sledování meteorického deště Leonid v listopadu 1999, kdy se jim dařilo zachytit meteory až do 10 mag, což u Leonid odpovídá hmotnosti
zrníček řádu 1 ng! Během tří noci kolem maxima tak zaznamenali 151 Leonid, ale navíc v průměru 140 sporadických meteorů za hodinu.
S. Wozniak aj. popsali přehlídkový experiment vymyšlený ve Státních laboratořích v Los Alamos (LANL) pod označením RAPTOR.
Má jít o rychle nastavitelný optický teleskop, který by reagoval na změny toku záření v libovolné oblasti elektromagnetického spektra pro
daný diskrétní objekt na nebi. To by patrně přispělo k zásadně novým objevům, protože zatím máme jen zcela matné tušení, co všechno se
na obloze děje — umíme hledat optické protějšky zábleskových zdrojů záření gama a víme o přechodných zdrojích rentgenového záření,
a to je asi tak všechno.

8.7. Astronomické přehlídky, katalogy a virtuální observatoře
Jak uvedli D. Monet aj., Námořní observatoř Spojených států publikovala v elektronické formě vpravdě gigantický katalog USNO B1.0,
obsahující údaje pro více než 1 mld. objektů (hvězd, kompaktních mlhovin, galaxií) na základě 3,6 mld. jednotlivých měření. Podklady pro
katalog byly získány skanováním téměř 7,5 tis. snímků ze Schmidtových komor za poslední půlstoletí. Katalog je úpiný do 21 mag; polohy objektů jsou přesné na 0,2" a jasnosti v pěti barvách na 0,3 mag.
N. Šamus aj. oznámili, že postupně převádějí proslulý Generální katalog proměnných hvězd (GCVS) do elektronické podoby. Zatím
tak zpracovali první svazek, obsahující přes 10,5 tis. proměnných hvězd v souhvězdích Andromedy až Kříže. Pro téměř 4,6 tis. hvězd uvádějí velmi přesné souřadnice i se započtením vlastních pohybů. Úhrnem obsahoval lístkový katalog GCVS koncem r. 2001 celkem 37,3 tis.
proměnných hvězd.
C. Fabricius aj. využili katalogu Tycho družice HIPPARCOS k objevu více než 13 tis. vizuálních dvojhvězd se separací složek 0,3 -1,0".
Dalších 1200 vizuálních dvojhvězd objevili v katalogu Tycho 2. Spolu s dosud známými vizuálními dvojhvězdami jich tedy už známe celkem přes 32 tis., jejichž základní parametry (poloha, separace složek, jasnosti v pásmech B a V) jsou shromážděny v katalogu TDSC.
A. Richichiová a I. Percheron uveřejnili katalog CHARM, jenž obsahuje údaje o více než 1600 interferometrických dvojhvězdách, objevených při zákrytech hvězd Měsícem anebo infračervenou interferometrií na dlouhých základnách do poloviny r. 2001. C. Fabricius aj. využili přesných měření v katalogu Tycho-2 ke zpřesnění poloh hvězd v proslulém katalogu HD, jenž obsahuje přibližné polohy a spektrální klasifikaci pro 225 300 hvězd. Pomocí katalogu Tycho se podařilo dohledat 224 869 hvězd, takže jen 431 hvězd (2 promile) s označením HD zůstalo „nezvěstných". Přitom se ovšem ukázalo, že chyby poloh hvězd v katalogu HD dosahují ±1,5°.
C. Stoughton aj. uveřejnili první část katalogu SDSS, který vznikl snímkováním 462 čtv. stupňů oblohy v pěti barvách v pásmu
380-920 nm s mezními hvězdnými velikostmi v rozmezí 20-22 mag. Katalog obsahuje 14 milionů hvězd, galaxií a kvasarů a pro 54 tis.
extragalaktických objektů byla navíc získána spektra, takže tím se podařilo změřit i jejich kosmologický červený posuv. Podle D. Schneidera aj. patří asi 3,8 tis. spekter kvasarům s červeným posuvem v rozmezí z = 0,15 - 5,03. Ve všech dosavadních přehlídkách dohromady
se podařilo změřit posuvy pro zhruba 25 tis. kvasarů.
Podle T. McGlynna a L. McDonalda se právě před desetiletím začalo uvažovat o vytvoření virtuálních astronomických observatoří,
které by umožňovaly každému astronomovi získat prakticky okamžitě všechny pozorované údaje o daném astronomickém objektu. Dosavadní výsledky jsou povzbuzující a využívání virtuálních databází rychle roste a mění podstatně tvář soudobé astronomie. Jak uvedl
B. Mann, kapacita virtuálních observatoří se v uplynulém období neustále zvyšovala ze 3 TB až na 300 TB (virtuální observatoř VISTA).
Podle C. Cesarské ESO v centrále v Garchingu zřizuje virtuální observatoř IVOA, na níž se kromě států EU podílí též USA, Kanada, Indie, Austrálie a Rusko. Účastnické státy do projektu investují desítky milionů dolarů a tak se velikost příslušné databáze zdvojnásobuje každým rokem. A. Szalay aj. využili již existující části katalogu SDSS a dalších velkých databází k vytvoření virtuální observatoře SkyQuery,
na jejímž napinění spolupracuje 18 světových astronomických pracovišť. Titíž autoři uvažují o tom, že již koncem dekády překročí světové astronomické databáze hranici 10 PB, protože se začnou archivovat celé snímky, nikoliv jen katalogizovaná data.
Podle R. Triendla uvedla firma NEC na počátku r. 2002 do chodu nejvýkonnější počítač světa v japonské Jokohamě nákladem 310 mil.
dolarů. Jmenuje se Earth Simulator, skládá se z více než 5 tis. procesorů a dosahuje rychlosti 40 Tflops. Užívá se zejména pro předpovědi
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počasí a podrobné modelování klimatu a geofyzikálních jevů s buňkami o velikosti pouhých 20 km (počítače v Evropě nebo USA se musejí spokojit s rozměry buněk 100 km) a jeho roční provoz stojí 50 mil. dolarů. Očekává se, že tento náskok vyrovnají USA nejdříve
v r. 2005. Američané však pokročili ve vysokorychlostním propojování superpočítačů systémem TerGR1D, který umožňuje dálkové přenosy až 1 EB dat a tudíž velmi efektivní sdílené počítání. Zdá se, že slabým místem výpočetní techniky přestává být „železo", čili výkon
počítačů, ale spíše „měkké zboží" dostatečně chytrých programů, které dokáží optimálně využít nevídaných výkonů soudobých superpočítačů. Zde mají USA patrně velký náskok, i když ty nejlepší programy jsou zřejmě embargovány.
U nás uveřejnil kvalifikované odhady budoucího tempa a schopností informatiky J. Pokorný. V tuto chvíli je na elektronických médiích celého světa uloženo 12 EB informací (Kongresová knihovna USA obsahuje pouhé 3 PB dat; kolektivní paměť všech žijících lidí činí asi 1,2 EB). Vědecká data a nahrávky audio a video však představují už nyní asi 1 ZB, takže hranice YB bude dosaženo někdy kolem roku 2050. V r. 2021 budou k mání pevné disky o kapacitě 10 TB, paměti RAM až 100 GB a takt procesorů dosáhne 200 GHz. Během nejbližších 10 roků klesnou náklady na uchování 1 bitu informací o dva řády. Výhledově si bude moci každý zájemce opatřit paměť MEMEX,
kde si tempem do 25 GB/r bude ukládat všechny údaje ze svého životě, včetně toho, co se naučil. Maximálně tak shromáždí za celý život
asi 1 TB dat, která bude mít stále při sobě. Pokud by však chtěl zachovat obrazové zpravodajství o všem, co dělal a viděl, tak by to vyžadovalo ukládání 80 TB/r a tudíž za celý život nějakých 8 PB. Osobní MEMEXy lze přirozeně celosvětově propojovat, ale z toho pomyšlení už asi každý dostáváme kopřivku.

9. Astronomie a společnost
9.1. Úmrtí a výročí
V r. 2002 zemřeli Ulrika Babiaková (*1976; planetky), Milan Barák (`1923; meteory), Záviš Bochníček (x1920; novy, meteory, umělé družice Země, popularizace astronomie), Robert Hanbury Brown (*1916; radioastronomie, interferometrie, někdejší prezident IAU),
Burt Edelson (*1927; přístroje pro HST a další družice), Mojmír Eliáš (*1932; planetologie), Jesse Greenstein (*1909; hvězdná astrofyzika, kvasary), Dirk ter Haar (*1919; astrofyzika), Yuji Hjakutake (*1950; komety), Kurt Hunger (*1921; modely hvězdných atmosfér), Leonid Ozernoj (*1939; kosmogonie, kosmologie), Grote Reber (*1911; radioastronomie), Egon SchrSter (*1928; sluneční fyzika), Leon van Speybroeck (*1935; rentgenová astronomie, konstruktér Chandra), Robert Stobie (*1941; teoretická astrofyzika, cefeidy),
Milan Vonásek (*1933; zákryty, popularizace), Albert Whitford (*1906; hvězdná fotometrie), David Wilkinson (*1935; reliktní záření, retroreflektory pro Apollo), Kenneth Wright (*1911; hvězdná spektroskopie), David Wynn-Williams (*1946; astrobiologie) a Sir Robert Wilson (*1927; UV astronomie, konstruktér IUE).

9.2. Ceny a vyznamenání
Nobelovu cenu za fyziku získali v r. 2002 tři astrofyzikové: Riccardo Giaconni (*1931) za rozvoj rentgenové astronomie, Raymond
Davis Jr. (*1915) za detekci slunečních neutrin a Masatoši Košiba (*1926) za detekci neutrin ze supernovy 1987A a konstrukci aparatury Kamiokande. Předtím naposledy byla Nobelova cena za fyziku udělena astronomům v r. 1993 za objev a pozorování relativistických
efektů u milisekundového binárního pulsaru PSR 1913+16.
Zlatou medaili britské Královské astronomické společnosti (RAS) dostal Leon Mestel za hvězdnou astrofyziku a Eddingtonovu medaili
RAS Douglas Gough za helio- a astero-seismologii. Herschelovu medaili RAS obdržel Patrick Thaddeus za významné výzkumy chemie
mezihvězdného prostředí a četné objevy mezihvězdných molekul. G. Darwinovu přednášku RAS proslovila Wendy Freedmanová, která vedla projekt určování Hubblovy konstanty pomocí HST.
Medaili Bruceové Pacifické astronomické společnosti získal Bohdan Paczynski (*1940), jenž zasáhl do mnoha oborů astrofyziky od těsných dvojhvězd přes gravitační mikročočky až po zábleskové zdroje záření gama. Leonardovu medaili Meteoritické společnosti obdržel
Harry McSween (*1945) zejména za identifikaci meteoritů z Marsu. Někdejší generální ředitel ESA Reimar Li st byl vyznamenán Medaili za mezinárodní spolupráci, kterou uděluje COSPAR. Americký mnich John Dobson (*1915), jenž v 70. letech XX. stol. vymyslel geniálně jednoduchou montáž pro Newtonovy reflektory, byl obdařen stejnojmennou planetkou č. 18024.
Počtvrté byla v červnu 2002 vyhlášena Cena E. Wilsona pro amatérské lovce komet, kterou si tentokrát rozdělil rekordní počet sedmi
objevitelů čtyř různých komet: K. Ikeja, S. Murakaini, V. Petriew, D. Snyder; S. Ucunomija, W. Yeung a D. Žang. Sněmovna reprezentantů USA ustavila v r. 2002 novou cenu pro americké amatérské pozorovatele, kteří objeví blízkozemní planetku (NEO). Za každý potvrzený objev obdrží pozorovatel částku 2000 dolarů.
ČAS udělila Nusvlovu cenu za celoživotní dílo Zdeňkovi Švestkovi (*1925) za výzkumy ve sluneční fyzice. Kvízovu cenu ČAS obdržel
Jakub Koukal (*1977) za výzkum meteorů. ČAS také zřídila novou cenu Littera astronomica, jejímž prvním nositelem se stal Josip Kleczek (*1923) za početné popularizační publikace, zejména pak za dílo Velká encyklopedie vesmíru.
Neobyčejně úspěšně si v posledních čtyřech letech vede americký astronom amatér Tim Puckett ze státu Georgia, jenž si postavil soukromou observatoř vybavenou 0,6 m reflektorem a od r. 1997 na ní společně se svými přáteli objevují na běžícím pásu supernovy v cizích
galaxiích. Za jedinou jasnou noc zkontrolují 900 galaxií a tak není divu, že v uvedeném období nalezli už 54 supernov.
Geniální britský astrofyzik Steven Hawking oslavil v lednu 2002 na Univerzitě v Cambridži šedesátku. Jak známo, zasáhl podstatně do
relativistické i kvantové teorie černých děr, ale zabýval se též problematikou kosmologické inflace, povahou skryté energie a kosmologickými modely vesmíru. Navzdory vážné chorobě, která ho sužuje už téměř čtyři desetiletí, publikuje vytrvale stěžejní teoretické práce,
přednáší jak na odborných konferencích tak pro širší veřejnost, setkává se s politiky a všude okouzluje svým osobitým anglickým humorem. Hawking se také notoricky rád sází a říká, že by mu vůbec nevadilo, pokud své sázky prohraje, protože např. tvrdí, že se nedožije toŽeň objevů 2002 * strana 44
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ho, kdy se nějaký člověk dožije věku 150 let, že za jeho života nebudou objeveni mimozemšťané, nebude vytvořen klon dospělého muže,
že urychlovač Tevatron neobjeví Higgsův boson a konečně že on sám nedostane Nobelovu cenu.

9.3. Astronomické konference, instituce a společnosti
V německém Garchingu se péčí institucí ESO, ESA a CERN uskutečnilo v březnu 2002 interdisciplinární sympozium o astronomii,
kosmologii a fundamentální fyzice. Jak uvedli M. Jacob aj., na sympoziu se hovořilo o neortodoxních modelech raného vesmíru, v němž
se srážejí vícerozměrné membrány, které pak nekonečně dlouho oscilují, což by bylo možné ověřit či vyvrátit studiem polarizace reliktního záření a srovnáním map fluktuací tohoto záření s rentgenovými přehlídkami oblohy. Standardní kosmologický model velkého třesku je
čím dál lépe ověřován pozorováním, v čemž v poslední době vynikla zejména družice WMAP a pozemní optická přehlídka oblohy SDSS.
Částicoví fyzikové zpřesnili údaje o hmotnostech intermediálních bosonů na 0,05% a odhadují hmotnost Higgsova bosonu na 85 (+54; —34)
GeV/c2, takže k jeho objevu by měl stačit budovaný evropský urychlovač LHC v CERN pro energie zkoumaných částic až 14 TeV.
V září 2002 se konala již 11. výroční konference JENAM Evropské astronomické společnosti ve spolupráci s Portugalskou astronomickou společností na univerzitě v Portu a začátkem prosince v Praze slavnostní plenární schůze České astronomické společnosti (ČAS),
jež si připomněla 85. výročí svého vzniku v r. 1917. Téměř současně byla Hvězdárna v Jindřichově Hradci pojmenována po místním rodáku a předním českém astronomovi prof. Františku Nušlovi (1867 — 1951) za účasti Nušlova vnuka prof. Jana Sokola. Na den jarní rovnodennosti v r. 2002 byla péčí ČAS a Astronomického klubu v Pardubicích odhalena pamětní deska na domě, kde v r. 1912 vznikla první lidová hvězdárna v Čechách, jejímu zaldadateli a spoluzakladateli ČAS baronu Arthuru Krausovi (1854— 1930).
NASA má od vánoc 2001 v pořadí jíž desátého šéfa ve své 431eté historii. Stal se jim „cifršpión" S. O'Keefe (*1956), který nahradil romantického vizionáře D. Goldina (*1940). Pak jmenoval šéfkou vědeckého výzkumu NASA chemičku a bývalou astronautku S. Lucidovou.
Pozoruhodná zpráva přišla z Tajvanu, kde se rektorem tamní prestižní Státní univerzity stal prvotřídní americký astrofyzik čínského původu F. Shu z Kalifornské univerzity v Berkeley. Je to výmluvný doklad doslova raketového nástupu tajvanské podpory základního výzkumu. Nejspíš proto, aby to Američanům nepřišlo tak líto, byl vzápětí tajvanský radioastronom F. Lo jmenován novým ředitelem prestižní
americké Státní radioastronomické obervatoře NRAO.
Evropská jižní observatoř ESO se od poloviny roku 2002 rozrostla o jubilejní 10. členskou zemi, jíž je astronomická velmoc — Velká Británie. Ta ponese od této chvíle celou pětinu operačních nákladů ESO, což urychlí dokončení interferometru VLTI, ale především výstavbu mikrovinné observatoře ALMA v poušti Atacama. Stalo se tak symbolicky v roce 40. výročí vzniku ESO — spolu s laboratoří CERN bezpochyby nejúspěšnější evropské vědecké iniciativy.
Unikátní astronomické stanoviště na vrcholu sopky Mauna Kea na Havajských ostrovech začíná mít problémy s fanatickými americkými ekology, kteří nejprve začali protestovat proti samotné existenci dalekohledů na hoře, protože tím je prý narušena posvátnost sídla mytické Sněžné královny. Když to nepomohlo, vytáhli nyní nový argument, že dokončení obřího interferometru kolem Keckových desetimetrových dvojčat může ohrozit životní prostředí vzácného brouka wekiu, který údajně žije na vrcholu hory ve výšce 4200 m n.m. NASA,
jež výstavbu interferometru financuje, bude zřejmě muset vynaložit nemalé částky na zevrubné prozkoumání (téměř jistě nulového) dopadu
stavby dalších dalekohledů na životní prostředí zmíněného bezobratlovice, což naopak ohrozí vyhlídky na brzké pořízení přímých snímků
exoplanet, na nichž možná žijí ještě vzácnější brouci.

9.4. Letem (nejen) astronomickým světem
Na přelomu dubna a května 2002 se všechny očima viditelné planety sešly v nevelkém výseku oblohy — 14. května měla příslušná výseč s planetami i Měsícem vrcholový úhel pouhých 33°. Taková seřazení planet se opakují dosti vzácně — předešlé nastalo v únoru 1940
a příště ho lidé zažijí až v září 2040. Jak se dalo očekávat, objevily se v této souvislosti tradiční věštby, že ono seskupení přinese nějaké katastrofy na Zemi — tou jedinou katastrofou však bylo katastrofální selhání oněch podivných předpovědí, kterým vděčná média poskytovala prostor nesrovnatelně větší než zprávám o pokroku astronomie.
K. McCartney popsal zatím největší model sluneční soustavy, jenž byl vybudován podél hlavní silnice č. 1 mezi městečky Presque Isle a Houlton ve státě Maine v USA v měřítku 1: 93 000 000, takže Pluto je v tomto modelu od Slunce vzdálen něco přes 64 km (viz adresa: www.uřnpLmaine.edu/info/nmms/solar).
Sluneční sonda SOHO dokázala od r. 1996 do dubna 2002 objevit již více než 430 komet v těsné blízkosti Slunce. To inspirovalo astronomy ESA a NASA, řídící projekt SOHO, k vyhlášení sázkové soutěže o co nejpřesnější určení okamžiku, kdy 500. kometa SOHO
projde perihelem, přičemž tipy bylo možné zasílat do konce května. Jubilejní 500. kometu SOHO objevil na snímku vystaveném na webové
stránce družice SOHO dne 15. srpna 2002 německý astronom amatér R. Kracht, který tak docílil svůj 63. kometární úlovek. Vítězkou ankety, jíž se účastnilo přes 1200 zájemců z celého světa, se pak stala D. McElhineyová s odchylkou pouze 1 h 43 min.
R. Crowther shrnul výsledky výzkumu kosmické tříště na základě měření dlouhodobého poškození krycích kovových desek na družiLDEF.
Kosmická tříšť vznikla záměrnými i nahodilými srážkami či výbuchy družic v okolí Země za 45 let trvání kosmického věku. Zaci
kosmického prachu z rozpadu meteoroidů ve vzdálenosti do 2000 km od Země činí asi 200 kg, ve stejném prostoru se nymnožství
tímco
asi 2000 t kosmické tříště umělého původu. Ochrana funkčních družic před poškozením srážkou s úlomky tříště není
nachází
odhadem
ní
nebezpečí pochází od nějakých 9 tis. úlomků o průměrech od 10 do 100 mm, jež představují více než 99% úhrnné
protože
největší
snadná,
dokáží
prorazit plášť družice a případně i zničit část zařízení uvnitř. Bohužel je však neumíme zaznamenat ani opticky ani
hmotnosti tříště a
manévry nelze naplánovat. Při vzájemné rychlosti střetu kolem 10 km/s má totiž úlomek o hmotnosti běžné
nějaké
úhybné
radarem, takže
energii
jako autobus jedoucí rychlostí 100 km/h. Pouze proti objektům o průměru do 10 mm se lze pasivně brákinetickou
mince stejnou
zakrývajícími životně důležité části družice.
(Whipplovými)
štíty,
nit ochrannými
Žeň objevu 2002 * strana 45

širi

Ještě složitější to bude ovšem s ochranou celé Země před impakty planetek o rozměrech nad 1 km, které by byly s to vyvolat globální
katastrofu. Do r. 2001 bylo objeveno na 600 potenciálně křižujících planetek a každým rokem přibývají další neztenčeným tempem, takže pouhé dohledání většiny nebezpečných těles se potáhne ještě řadu desetiletí, pokud nedojde k výraznému technickému vylepšení pátrání.
Nicméně i pak zbývá otázka, jak Zemi před případným střetem spolehlivě ochránit, takže dlouhodobě jde o ještě závažnější problém než jakým je hrozba globálního oteplování.
Jak známo, v dlouhým časových stupnicích se však Země globálnímu oteplení nevyhne, protože podle modelových výpočtů vývoje
Slunce se bude úhrnný zářivý výkon s časem plynule zvyšovat. Jelikož se Země nachází stále stejně daleko od Slunce , povrch Země se asi
za 1 mld. let nakonec katastrofálně přehřeje, takže tekutá voda na Zemi se vypaří. D. Korycansky však ukázal, že by bylo možné Zemi
úměrně s růstem zářivého výkonu Slunce odsouvat do větší vzdálenosti pomocí metody zdvojeného gravitačního praku. Stačila by k tomu
planetka hlavního pásu o průměru cca 150 km, která by se přinutila gravitačním prakem k tomu, aby začala křižovat zemskou dráhu. Stačil by pak jeden těsný průlet této planetky kolem Země každých 6 tis. roků k tomu, aby Země začala pomalu migrovat směrem k dráze Marsu a tím se na jejím povrchu zachovala tepelná pohoda.
Centrála pro astronomické telegramy IAU na Harvardově univerzitě začala od 20. prosince 2002 vydávat elektronické telegramy CBET
s předběžnými zprávami o objevech, které je třeba internetem rozeslat po hvězdárnách pokud možno okamžitě. Tyto zprávy se posléze objeví znovu v proslulých cirkulářích IAU (IAUC), které se sice dnes rovněž
elektronicky, ale současně se klasickou poštou rozesílá i jejich tištěná verze.
Česká republika se v únoru 2002 stala prvním státem na světě, jenž má díky novému zákonu o ochraně ovzduší Č. 862002 Sb. zakotven
také paragraf o omezování světelného znečištění. Stalo se tak po více než roční usilovné práci astronomů z řad členů ČAS, kteří za paragraf usilovně bojovali na ministerstvu životního prostředí, v Poslanecké sněmovně i v Senátu. Úspěch měl daleko příznivější ohlas v zahraničí než na domácí půdě, kde se do astronomů pustily téměř všechny sdělovací prostředky, že kvůli své libůstce vystavují české obyvatelstvo hrůzám noční temnoty. Racionální argumenty, že na vhodném svícení vydělají všichni, od ekologů přes policisty, řidiče i chodce až k lékařům a biologům, nikdo nechtěl slyšet - byla to opravdu vrcholně zajímavá ale naneštěstí velmi smutná zkušenost.
S odstupem času lze říci, že celý paragraf je pouze plácnutím do vody, neboť není doprovázen žádnými sankcemi. Od přijetí zákona se
různé osvětlovací lobby snaží i tento „měkký" paragraf ze zákona zase vystrnadit, ačkoliv podle R. Thessinové aj. Kelly Beattyho představuje nesprávné pouliční osvětlení až polovinu úhrnného světelného znečištění, jak se lze ostatně snadno přesvědčit pohledem na mozaiku
nočních družicových snímků celé zeměkoule. Přitom zbytečné noční svícení zdaleka neškodí pouze astronomickým pozorováním, ale doslova každému, navíc i mnoha živočichům a rostlinám, které jinak tak halasně i před astronomy „ochraňují" radikální ekologové. S. Nadis v této souvislosti v prestižním britském vědeckém týdeníku Nature připomněl, že v Mezinárodní asociaci pro temné nebe IDA už zdaleka nepřevažují astronomové, jako tomu bylo při jejím založení v r. 1988, ale právě vyjmenované profese — a navíc i osvětlovací inženýři a právníci! Naše astronomy čeká tedy v tomto směru ještě dlouhodobá osvětová práce za záchranu noční tmy.
D. Crabtree a E. Brysonová se zabývali citační analýzou prací, založených na pozorování 3,6 m reflektorem CFHT, instalovaným
v r. 1979 na Mauna Kea na Havaji. První práce založená na pozorování CFHT byla napsána v květnu 1980 a publikována o čtvrt roku
později. Trvalo pak celých 10 roků, než publikační četnost dosáhla maxima. Podobně trvá 10 roků od publikace, než konkrétní práce získá reprezentativních 80% úhrnu citací. Práce se cituje nejvíce v průměru za 2 roky po publikaci a pak četnost citací klesá s „poločasem rozpadu" 4,9 roků. Nejpilnějším autorem CFHT je Kanaďan John Hutchings z DAO ve Victorii, B.C., který vykazuje průměrně 24 citací na
každou práci a dosud jich shromáždil přes 900 (Hutchings má pochopitelně mnoho dalších prací a citací, které nejsou založeny na materiálu
z CFHT).
Scientometrií se zabýval rovněž A. Davis Philip, který probral archiv vědeckých prací z astronomie za léta 1969 — 2000 a vybíral zněho ty astronomy, kteří v celém období publikovali v každém pololetí alespoň jednu práci. Zpočátku bylo takových osobností 80, ale jak čas
běží, tak jich pochopitelně ubývalo, až na konci zkoumaného intervalu jich zbylo pouhých 22. Jsou to vesměs muži a největší zastoupení
mají USA s 15 astronomy, další 3 pocházejí z Velké Británie a po dvou má Kanada a Rusko. Podle P. Boyce je dnes primárním zdrojem
informací o astronomických publikacích pro profesionály rešeršní systém NASA, známý pod zkratkou ADS (adswww.harvard.edu), a dále webová stránka preprintů astro-ph (xrx.lanl.gov/archive/astro-ph). Tak mám dojem, že z tohoto výzkumu nemohou mít žádnou radost
nakladatelé tištěných astronomických časopisů.
Našince však potěší jiná zpráva, že podle amerických průzkumů je astronomie velmi populární mezi širokou veřejností, protože „přináší kladné zprávy o postupu v poznávání světa". To je důvod, proč se o výsledky astronomie zajímá 74% populace a 57% voličů si myslí, že se vyplatí astronomii podporovat (ani se neodvažuji odhadovat, jak by takový průzkum dopadl u nás). Ostatně podle průzkumu veřejného mínění, který v srpnu 2002 uskutečnil v USA známý Harrisův ústav, považuji Američané povolání vědce za vůbec nejprestižnější, dokonce i před profesí lékaře. A přitom mají právě v USA holywoodské filmové ateliéry a naprosto otřesnou komerční televizi...

10. Závěr
Na závěr jsem si nechal několik solidních předpovědí, co nás čeká a nemine v tomto století: 6. prosince 2052 bude Měsíc nejblíže k Zemi za celé XXI. stol. —pouhých 356 421 km; 28. července 2061 projde Halleyova kometa opět přísluním a 10. listopadu 2084 budou moci Marťané pozorovat přechod Země přes sluneční kotouč. V případě, že do té doby Marťany neobjevíme, tak jde o zajímavé cílové datum
pro přistání prvních pozemšťanů na rudé planetě — takový spektákl by totiž žádný robot dostatečně neocenil.
Protože se musím čtenářům úpině na závěr hluboce omluvit za nebetyčné zpoždění v sepisování těchto Žní, způsobené jednak rostoucím
přívalem údajů a jednak mým pracovním vytížením, snad vás potěší citát, který pochází od čínského mudrce Šu Činga z poloviny III. stol.
př. n. 1.: „Astronomy, kteří předběhli čas, dlužno zabíjet bez prodlení; pokud se pak zpožďují za časem, buďtež vražděni bez milosti. " To je
patrně zcela trefný návod, jak si to vyřídit s pisatelem, aby napříště už k žádným zpožděním nedocházelo.
(Konec)
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V. Karlovský, J. Pavúk / RONDELY NA MORA VE A SLOVENSKU: KALENDÁR NEOLITICKÝCH ROINÍKOV?

Excentricitu zemskej dráhy
vypočítame podia vzorca:
E = 0.01675104- 0.00004180 T- 0.000000126 TJ2

Strednú tropickú dlžku slnečného
perigea vypočítame podia formuly:
G = 281.22083° + 0.0000470684° dJ +
+ 0.000453° TJ2 + 0.000003° TJ3
kde TJ je čas v juliánskych storočiach po 36525
efemeridových dní, ktorý uplynul od roku
1900,0 (v našom pripade je TJ záporné),
dJ = 36525 TJ.
Epocha 1900,0 je 1900, január 0, 12 hodín
efemeridového času = JD2415020.0
Vzorce je možné nájsť aj v Astronomičeskij
ježegodnik 1979, s. 656-657.
Nutnosť orientácie v čase podmienená celkovou zmenou počasia prinútila zrejme obyvatelov
lengyelskej kultúry budovať rondely s astrono-

mickou orientáciou. Smery na vysoký Mesiac
umožňujú dlhodobú orientáciu v čase v cykle
18,61 roka (19 rokov). V priebehu roka smery
na nízky Mesiac umožňujú sledovať beh ročných
období. Slnko je na smeroch nízkeho Mesiaca
(máme na mysli presné polohy 4800 BC): 28. I.,
13. V., 1. VIII., 14. XI. a ročné obdobia sú: jar
28.1. až 13. V. (105 dní), leto 13. V. až 1. VIII.
(80 dní), jeseň 1. VIII. až 14. XI. (105 dní), zima
14. XI. až 28. I. (75 dní). A konečne nízky a vysoký Mesiac umožňujú sledovať krátke obdobia
v trvaní približne 30 dní (synodický mesiac).
Ďalej vysoký Mesiac v roku vysokého mesiaca
umožňuje sledovať 28-denný cyklus (tropický
mesiac). Nízky Mesiac umožňuje sledovať
28-denný cyklus. Takto orientovaný rondel teda
vyhovuje okrem dalších funkcií (napnldad zhromaždovacej a kultovej) aj požiadavkám na relatívne presnú orientáciu v čase, ktorá umožňuje
sledovať daždivé sezóny, a tiež v správny čas zasiať. Nutnosť stavania rondelov musela byť velmi
silná, ked ani skalné podložie neodradilo stavitelov od ich úmyslu. V istom slova zmysle to
boto životne dóležité, pretože pofnohospodárstvo
v suchom období bez orientácie v čase nie je
možné.
Pre možné výhrady, že orientácia rondelov na
krajné polohy Mesiaca je náhodná, s využitím
viacerých parametrov testovali sme pravdepodobnosť náhodnej orientácie rondelov pomocou Bernouliho zákona. Z výpočtov vyplýva že
pravdepodobnosť náhodnej orientácie rondelov
na astronomické smery je velmi malá a pravdepodobnosti sa pohybujú na hranici niekolko
tisícin promile. Aj takto sa potvrdzuje, že uvedené rondely boli zámerne astronomicky orientované.

Opisované rondely sa vyskytujú v miernom
európskom pásme zhruba v rozmedzí 45 až 50
stupňov severnej zemepisnej šírky. Len v tomto
pásme nachádzala orientácia rondelov na smery
nízkeho Mesiaca a chodu Slnka na tomto smere
zmysel nielen kvóli orientácii v čase všeobecne,
ale hlavne pre stanovenie optimálnych agrotechnických termínov dňležitých pre rol'níkov a chovatelov mladšej doby kamennej. Išlo teda o regionálnu aplikáciu astronomických poznatkov tej
doby, a to najmenej 2000 rokov pred využívaním
ty'chto princípov orientovania kruhových stavieb
na Mesiac a Slnko v známom Stonehenge
v južnom Anglicku.
V. KARLOVSKÝ,
Hvezdáreň a planetárium Hlohovec
J. PAVÚK, Archeologický ústav SAV Nitra
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horúce. 4800 rokov pred Kristom to bobo naopak:
kvóli excentricite dráhy Zeme a polohe perigea
a apogea boto horúce leto, velmi teplá jeseň, studená krutá zima a velmi chladná jar, takže jarné
práce určite nemohli začínať tak ako dnes, ale
rozhodne neskór. Celkové rozdiely v tepelných
výkyvoch boli až 15 %. Podobný priebeh tepelných výkyvov bol aj v čase existencie rondelu
v Bučanoch a v čase i priestore v blízkych Žlkovciach. Teda studená zima a velmi chladná jar. Z tohto dóvodu v Bučanoch orientácia na nízky Mesiac
pri použití západov a východov Slnka na danom
smere dáva nasledovné kalendárne dátumy pre
4800 B.C.: 13. V., I. VIII., 14. XI. a 28.1.

Horúci proces formovania planět
Bez meteoritov by srna o vzniku, formovaní
a evolúcii Slnečnej sústavy vela nevedeli. Najdóležitejšie informácie z najranejšieho obdobia nášho sveta ukrývajú H-chondrity, pretože
vznikli z primordiálnej hmoty, staršej ako naša
Zem. H-chondrity vznikli vo velkom prachoplynovom oblaku a niektoré z nich súhra gravitačných síl aj dnes usmerní k Zemi. Niektorým sa vd'aka velkosti i uhlu, pod ktorým
vnikli do zemskej atmosféry, podarí pristáť na
Zemi.
Mario Trieloff, fyzik z Heidelbergskej univerzity, špecialista na tento druh meteoritov,
našiel v H-chondritoch atomárne štruktúry,
ktoré objasňujú proces formovania planét. Zistil, že protoplanéty vznikli v horúcom prostredí! Materský oblak bol totiž nasýtený množstvom rádioaktívneho materiálu!
H-chondrity dostali meno po takzvaných
chondruliach, malých gulóčkach s priemerom
1 milimeter, ktoré sú zaliate v kremičitanoch,
tvoriacich váčšinu hmoty chondritov. Približne
polovica meteoritov patrí práve do tejto skupiny. Podla planetológov sú tieto prastaré
meteority „črepmi" prvých planetesimálov,
zlepencov primoridiálnej hmoty, z ktorej sa
postupne sformovali planéty.

Materské telená chondritov, na rozdiel od
železných meteoritov, sa nezohriali natolko,
aby sa roztavili. Materské telesá železných meteoritov sa roztavili a vd'aka tomu sa počas formovania velkých planét vytvorili kovové jadrá
a kremičitý plášť.
Aj H-chondrity majú za sebou horúcu mladosť. Mario Tierloff: „Po prvýkrát sa nám podarilo dokázať vnútorný zdroj tepla v telesách
protoplanét. Podla všetkého bol zdrojom tepla
rádioaktívny izotop — hliník 26. Tento izotop
má polčas rozpadu 720 000 rokov, ide teda
o izotop s pomerne krátkou životnosťou. Produkty jeho rozpadu však v meteoritoch dokážeme aj dnes spolahlivo identiflkovať."
Tierloff a jeho zmiešaný tím nemeckých
a francúzskych fyzikov objavil funkciu hlinka 26 pomocou rekonštrukcie chladnutia
H-chondritov. Z koncentrácií produktov rozpadu rádioaktívneho izotopu draslík 40 sa podarilo dokázať, aký dlhý čas bol potrebný na to,
aby tieto prakamene vychladli na 280 stupňov
Celzia. Okrem toho v meteoritoch objavili
stopy po žiarení dávno rozpadnutého plutónia 244. Pomocou nich sa podarilo krivku
chladnutia prahmoty predlžiť.
Ako vedci prišli na pritonmosť vnútorného

zdroja ohrievania planetesimálov? Mineralógovia rozlišujú niekolko podskupín H-chondritov, ktoré označujú pripojenými číslami: H2,
HS a H6. Rozlíšenie umožňujú rozdielne uložené vrstvy prahmoty v materskom telese.
V jadre bola prahmota typu H6; H4 tvorila
povrch; HS sa usadila v uprostred.
Vedci zistili, že každý z týchto typov má inú
krivku chladnutia: povrchová vrstva H4 vychladla už v priebehu niekolkých miliónov
rokov na 120 stupňov Celzia. Prahmota v jadre
chladla najpomalšie: proces chladnutia v trval
až 160 miliónov rokov.
„Z kriviek chladnutia jednoznačne vyplýva, že bez vnútorného zdroja tepla by boto
takéto správanie vylúčené," tvrdí Tierloff
a dodáva: „Konkurenčně teórie, podla ktorých
zdrojom tepla vo formujúcej sa Slnečnej sústave bolo Slnko, posunul náš objav do histórie."
Zdrojom alumínia bol podla vedcov výbuch
blízkej supernovy. To však vonkoncom neznamená, že vznik našej Slnečnej sústavy bol
dielom náhody. Molekulové oblaky a masívne
hviezdy, ktoré končia po relatívne krátkom živote výbuchom supernovy, pozorujeme v tesNature
nom susedstve aj v našej Galaxii.
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„Je to práve hmota, ktorá je príčinou toho, že
hlédáme odpoved'na otázky života. Ked'sa prebudíme do vedomia hmoty, budeme schopní oslobodit'sa od všetkých obmedzení a rozšírit'svoje
vedomie mimo našich príbytkov, našich vedomostía nášho malého 'ja'."
Roshi Kaisen, zen-budhistický mních

Jednou z najkrajších a zároveň principiálne
charakteristických vlastností vedy je vzájomná
súvislosf poznatkov a faktov. Osobitne sa to týka
najmá vied prfrodných. Problematika neutrónových hviezd je populárnou oblasťou astronómie a astrofyziky, spolu s dalšími exotickými objektmi, ako sú bieli trpaslíci a čierne diety.
Všetky tieto telesá majú spoločnú črtu, a síce sú
to produkty záverečného vývoja hviezd.
Čo je však na nich také fascinuj úce, že si vyslúžili tolkú pozornost? Jednoznačne najmá ich
extrémne vlastnosti vymykajúce sa „zdravému
sedliackemu" rozumu. Známa špendlíková hlavička hmoty neutrónovej hviezdy vážiaca v pozemských podmienkach tolko čo Cheopsova (či
presnejšie Chufevova) pyramída, je naozaj vec
pozoruhodná, nehovoriac o zakrivení časopriestoru a obrovskej gravitácii čiernych dier. Co však
okrem toho může zaujat na neutrónových hviezdach napnldad vedca? Je to aj práve spomenutá
potreba spájania viacerých vedných disciplín pri
opise takýchto extrémnych objektov. V tomto
pripade kráčajú ruka v ruke astrofyzika a jadrová
fyzika.
Idea neutrónových hviezd sa zrodila v roku
1934 (teda už necelé dva roky po Chadwickovom objave neutrónu ako častice obsiahnutej
v atómovom jadre), ked' vedci Baade a Zwicky
navrhli existenciu neutrónových jadier bežných
hviezd ako zdroj ich hviezdnej energie. Ked' sa
však onedlho zistilo, že hviezdy žiaria vd'aka termonukleárnym reakciám prebiehajúcim v ich
jadre, neutrónové hviezdy sa stali na niekolko
desatročf zabudnutými. Oprášili ich až v roku
1967, ked'boll zaregistrované neuveritelne presne
sa opakujúce signály. Okrem senzačnej možnosti
„zelených mužíkov" ako ich póvodcov, našlo sa
aj ovela prozaickejšie riešenie — sú to signály
pochádzajúce z velmi prudko rotujúcej neutrónovej hviezdy — pulzaru. V dalších rokoch sa táto hypotéza potvrdila, spolu s objasnením ich
původu — neutrónové hviezdy vznikajú pri explózii supernov ako zvyšok v strede rozpínajúcej
sa hmloviny (vid' obr. 1). Vd'aka zákonu zachovania rotačného momentu však niektoré
z nich rotujú niekolkostokrát za sekundu. Ako
může nejaké teleso hviezdnej hmotnosti vydržať
bez ujmy takú rotáciu? Neroztrhajú ho odstredivé
sily? Je len jedna možnosť— teleso je v porovnaní
s normálnou hviezdou extrémne malé a kompaktné. Co za hmota může tvoriť takýto objekt?
Aby vedci porozumeli, čo sa skrýva v neutró-
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Počet nukleónov
Obr. 2: Spojitost medzi mikroskopickým svetom
atómových jadier a makroskopickým svetom
neutrónových hviezd. Medzi oblasťou klasických
atómových jadier a oblastou neutrónových
hviezd existuje tzv. nukleárna púšt, ktorá je
důsledkom toho, že hmota neutrónovej hviezdy
je z pohladu jadrovej fyziky nestabilná a může
existovat až pri extrémne velkých rozmeroch,
ked ju dodatočne stabilizuje až štvrtá — gravitačná interakcia. Minimálna hmotnost neutrónových hviezd je 1.44 MO (tzv. Chandrasekharova medza).

Obr. L Známa Krabia hmlovina (vlavo hore) je
expandujúcim zvyškom po výbuchu supernovy,
ktorú pozorovali čínski astronómovia v roku
1054. Je jedným z najsilnejších rádiových zdrojov na oblohe. V jej strede (detailnejší snímok
vpravo bore) sa nachádza samotný pozostatok
zaniknutej hviezdy — pulzar, v tesnom okolí
ktorého sa nachádza hmota pohybujúca sa
obrovskými rýchlosthmi (pozri výtrysk viditelný
na obrázku uprostred, velmi zaujímavá časozberná snímka tohto procesu sa dá nájsf aj na
adrese http://chandra.harvard.edu/photo/2OO2/
0052/movies.htrnl. Ďalšou známou a nedávnou
udalostou vzniku neutrónovej hviezdy bol výbuch
supernovy v satelitnej galaxii našej Mliečnej
dráhy pred sedemnástimi rokmi — SN1987A vo
velkom Magellanovom oblaku (dole).
nových hviezdach a z čoho pozostávajú, musia si
zavolať na pomoc vedu o základoch hmoty —
jadrovú a časticovú fyziku. Práve tá má totiž
arzenál nástrojov potrebný aspoň na čiastočne
uspokojivý popis týchto objektov. Na obr. 2 je

znázornená súvislosť medzi jadrovou fyzikou
a svetom neutrónových hviezd. Na vodorovnej
osi je tu vynesený počet nukleónov (nukleón je
súhrnný názov pre základné častice tvoriace atómové jadro, teda protón a neutrón) a na zvislej
počet protónov. V lavom dolnom rohu sú sústredené klasické stabilné aj nestabilné atómové
jadrá (od vodíka cez olovo až po najtažšie prvky
umelo vytvorené v ury'chlovačoch častíc), nasleduje obrovská priepasť (označovaná ako nukleárna púšt), v ktorej sa nepozorovali žiadne objekty
(i ked' existujú experimentálne zatial nepotvrdené
hypotézy o objektoch aj v tomto rozmedzí), nasledovaná práve oblasťou neutrónových hviezd.
Z tohto obrázku je zrejmé, že neutrónové hviezdy
nie sú v podstate nič mé ako gigantické atómové
jadrá. Jediným hlavným rozdielom je to, že vdáka tomu, že obsahujú až 1056 častíc (na rozdiel
od maximálne niekolkých stoviek obsiahnutých
v jadrách), prejavuje sa okrem troch záldadných
sí1 známych zo sveta jadier (silná, elektromagnetická a slabá) aj štvrtá — gravitačná, práve vdáka ktorej je tento systém dodatočne stabilizovaný
a může dlhodobo existovať.
Modely opisujúce jadrovú hmotu, z ktorej
pozostáva aj neutrónová hviezda, můžeme rozdeliť
do dvoch základných skupín — staršie nerelativistické a modernejšie relativistické. Tie prvé
napriek relatívnemu úspechu nepriniesli uspokojivú zhodu všetkých výpočtov s realitou a aj preto sa dnes používajú najmá relativistické modely,
ktoré sú navyše v kvantovom svete atómových
jadier fyzikálne opodstatnenejšie (častice sa tam
totiž pohybujú ry'chlostami porovnatelnými s ry'chlosťou svetla). Vo všeobecnosti sa d'alej modely
dajú rozdeliť na trn najvýznamnejšie skupiny. Jednou sú teórie spájajúce priamo základnú nukleónnukleónovú interakciu s vlastnosťami jadrovej
hmoty a neutrónových hviezd. Ich velkou výhodou
je priame prepojenie dobre experimentálne pozorovatelnej interakcie dvoch nukleónov s vlastnosťami váčšieho systému takýchto častíc. Ukazuje sa totiž, že nukleóny sa správajú do velkej
miery inak ked' sú osamote, ako ked' sú
obklopené množstvom mých nukleónov (to je aj
velkou komplikáciou a výzvou pre jadrovú
fyziku nájst uspokojivé vysvetlenie tejto sku-
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Obr. 3: Vazbová energia na jeden nukleón v jadrovej a neutrónovej hmote. Energia je vyjadrená
v jednotkách MeV (megaelektrónvolt, 1 MeV =
= 1.602x10-13 J), hustota v počte nukleónov na
objem 10-45 m3. Pri symetrickej jadrovej hmote
(skladajúcej sa z rovnakého počtu protónov aj
neutrónov — z približne takej sú vybudované aj
všetky stabilné atómové jadrá) nastáva minimum pri zápornej hodnote vázbovej energie, to
znamená, že hmota je v takomto stave stabilná.
Pri hmote zloženej len čisto z neutrónov nastáva
len plytké minimum, avšak pri kladnej hodnote
energie, čiže takýto systém čisto z pohfadu
jadrových interakcií nemóže byt stabilný a rozpadol by sa. To, že v konečnom díisledku nakoniec existuje v podobe neutrónových hviezd, je
práve díisledok dodatočnej gravitačnej interakcie pósobiacej pri extrémne velkých systémoch.
točnosti). Základným nedostatkom tejto teórie je
však zatiaf prílišná komplikovanosť a výpočtová
náročnosť, kvóli ktorej nie je možné ju použiť na
výpočet vlastností konečných atómových jadier,
a teda dostatočne overiť jej výsledky a predpovede. Aj tento problém bude musieť jadrová fyzika ešte vyriešiť. Druhou skupinou sú makroskopické teórie, ktoré hmotu opisujú ako globálny
objekt neskladajúci sa z menších častí, napr. atómové jadro porovnávajú s kvapkou vody. Aj ked
sa to zdá možno primitívne, tento pristup vie
velmi dobre predpovedať vlastnosti jednotlivých
jadier. Bohužiaf, takisto trpí pomerne výrazným
nedostatkom — potrebuje totiž príliš veta vstupných parametrov, ktoré je potrebné získavať z experimentov s existujúcimi jadrami. Poslednou —
treťou — velkou a velmi úspešnou skupinou teórií
sú tzv. efektívne teórie, z nich najúspešnejšou
skupinou sú kvantové teórie stredného pofa. Tie
opisujú jadrovú hmotu ako systém pseudočastíc,
ktorých vlastnosti (naprIldad hmotnosť) sú oproti klasickým časticiam zmenené tým, že interagujú s okolitnými časticami. Do akej miery sa ich
vlastnosti zmenia, sa dá určiť na základe experimentov. Táto skupina modelov je relatívne jednoduchá, a pritom velmi dobre opisuje aj vlastnosti atómových jadier. Úspešne sa používa aj
na výpočty vlastností neutrónových hviezd.
Aké sú základné vlastnosti jadrovej hmoty?
A ako súvisia s vlastnosťami neutrónových
hviezd? Stručná odpoved na tieto otázky je na
obr. 3, kde vidíme najzákladnejšiu vlastnosť
jadrovej hmoty — jej vázbovú energiu v závislosti od hustoty hmoty. Hovorí nám, akou silou je
hmota viazaná, a teda ako (a či vóbec) je stabihtá
a móže existovať. Vidíme, že pri určitej hustote
nastáva energetické minimum, a teda tento stav
(kedže príroda vo všeobecnosti uprednostňuje

stavy s najnižšou energiou — aj preto majú napr.
vesmírne telesá tvar gule) je stabilný. Hustota,
pri ktorej k tomu dochádza, sa nazýva saturačná
hustota a má takmer rovnakú hodnotu pre všetky
jadrá. No a z tejto vlastnosti jadrovej hmoty sme
už len na skok k neutrónovým hviezdam —
obrovský rozmerový rozdiel medzi atómovým
jadrom a neutrónovou hviezdou sa dá totiž priamo preklenúť pomocou tzv. Tolman-Oppenheimer-Volkovových rovníc všeobecnej teórie
relativity. Prostredníctvom nich vypočítame
celková hmotnosť a polomer neutrónovej hviezdy zloženej z jadrovej hmoty s charakteristikami
z obr. 3. Výsledok takého výpočtu vidíme na
obr. 4. Na vodorovnej osi je polomer neutrónovej
hviezdy a na zvislej osi jej celková hmotnosť.
Úžasné na tom je to, že výsledky výpočtov pre
jadrovú hmotu, ktoré sa na počiatku uvažujú, sa
dajú do istej miery konfrontovať s astrofyzikálnymi pozorovaniami — polomery a hmotnosti
viacerých neutrónových hviezd totiž poznáme.
Limitujúcim faktorom je iba to, že počet spofahlivých a komplexných informácií o neutrónových hviezdach je zatiaf pomerne malý (i ked
treba pripomenúť, že vd'aka prudko napredujúcej
experimentálnej technike ako sú napr. Hubble
Space Telescope či rSntgenové satelity Chandra
a X-Ray Multi Mirror Mission sa množstvo
takýchto cenných údajov zváčšuje a bude tak aj
v budúcnosti), a takisto že niektoré východiskové
predpoklady sa vd'aka integrálnej povahe rovníc
počas výpočtu „zlievajú" a nedajú sa od seba rozlíšiť. To však nič nemení na užitočnosti takýchto
výpočtov a pozorovaní ani na fascinujúcej schopnosti fudského ducha vysvetliť aj zdanlivo extrémne vzdialené a nesúvisiace javy sveta okolo
nás.
Pozrime sa však na to, ako teda vyzerá podfa
súčasných predstáv neutrónová hviezda. Počia-

Obr. 4: Závislosť hmoty od polomeru neutrónovej hviezdy (súvislá krivka). Prerušovaná
priamka ohraničuje oblast čiernych dier — v favej hornej oblasti móžu existovat už len čierne
diery. Hmota je vyjadrená v hmotnostiach Slnka
a polomer v kilometroch. Vidíme, že napriek
hmotnosti takmer dvojnásobnej v porovnaní
s hmotnosťou nášho Slnka by „cesta okolo sveta"
neutrónovej hviezdy trvala chódzou okolo jej
rovníka len pol dňa. Aj ked sa z toho vyplývajúca obrovská hustota hmoty zdá takmer nepredstavitefná, treba si uvedomit, že je to prirodzená
hustota jadrovej hmoty. Bežné atómové jadrá,
z ktorých sa skladá náš svet, sú totiž riedke ako
mydlová pena — keby bol atóm velký ako autobus, tak atómové jadro v ňom by malo velkost
len špendlíkovej hlavičky, čiže takmer celý objem atómu je prázdny. Pri vzniku neutrónovej
hviezdy však práve tieto bubliny „spfasnú" —
nastane rozpad atómov.

Obr. 5: Rózne teoretické prístupy a predstavy
o vnútre neutrónových hviezd. Hrúbka jednotlivých vrstiev je z dóvodu prehfadnosti ilustratívna, nezodpovedá skutočnej relatívnej hrúbke jednotlivých vrstiev hviezdy.
N — volné atómové jadrá, n — neutróny, p — protóny, e — elektróny, µ - mióny, ir- - pióny,
F, A, E, O- rózne druhy hyperónov, K- - kaóny,
u, d, s - kvarky.
točné modely boli jednoduché - neutrónová
hviezda sa predsa skladá z neutrónov. Takéto
modely však nie celkom korektne popisovali
vlastnosti, ktoré sa dali nepriamo vyvodiť z astrofyzikálnych pozorovaní. Bolo nutné ich postupne zdokonafovať a doplňať o nové poznatky
z oblasti jadrovej a subjadrovej fyziky. A že tam
je ešte mnoho nevyriešených a otvorených problémov a záhad, o tom, ako už bolo naznačené,
netreba pochybovať. V prvom rade sa teda ukázalo, že neutrónová hviezda sa nemóže skladať len
so samých neutrónov. Na obr. 5 je prehfad róznych teoretických predstáv štruktúry neutrónových hviezd. Povrch neutrónovej hviezdy je tvorený velmi tenkou vrstvou atómov železa, ktorej
hrúbka móže byť len niekolko milimetrov až centimetrov. Nasleduje hmota, z ktorej sa skladajú aj
bieli trpaslíci - rozdrvené atómy, teda atómové
jadrá plávajúce v mor volných elektrónov.
Nižšie sa už s rastúcim tlakom začínajú uvofňovať z jadier neutróny, a postupne sa aj jadrá rozpadávajú a hmota je už tvorená volne pohybujúcimi sa protónmi, neutrónmi a elektrónmi. Ešle
nižšie sa vyskytuje hmota tvorená supravodivými
protónmi. Tie móžu celkovo tvoriť až viac ako
20 % hmoty hviezdy. A to jelen začiatok. Okrem
neutrónov a protónov sa objavia aj ťažší partneri
elektrónov — mióny (pre prehfad štandardného
modelu častíc pozri napr. Kozmos 2/2004 „Kdo
polapí Higgse" od V. Wagnera). Takto vyzerá jednoduchá klasická predstava neutrónovej hviezdy.
V hlbších častiach hviezdy to však už nestačí —
hmota má vd'aka enormnému tlaku tolko energie,
že je možná tvorba ešte ťažších častíc — a tu existuje niekolko alternatív. Velmi pravdepodobnou
možnosťou je, že sa objavia hyperány (A, E, A, E
a S2) — ťažké a nestabilné častice podobné nukleónom, ktoré však v neutrónovej hviezde móžu
stabilne existovať práve vd'aka extrémnej hustote,
ktorá vo hviezde panuje, a ktorá v jej strede
niekolkonásobne prevyšuje hustotu bežného atómového jadra. Zaujímavou skutočnosťou je, že
výpočty ukazujú, že hyperónov je v neutrónovej
hviezde viac než neutrónov a že sú vlastne najpočetnejšími časticami vo hviezde, a preto
je vhodnejšie skór pomenovanie „hyperónová
KOZMOS 1/2005

23

Juraj Kotulič Bunta / NEUTRÓNOVÁ HVIEZDA - GIGANTICKÉ ATÓMOVÉ JADRO
hviezda" namiesto pojmu neutrónová (pozn obr.
6). Ďalšou možnosťou, čo všetko sa m6že skrývať
vo vnútri neutrónovej hviezdy, je existencia kvarkovej hybridnej hmoty. Pri extrémnych hustotách
je totiž možné, že neutróny, protóny a nakonec
aj hyperóny sa rozpadnú na svoje základné komponenty, ktorými sú práve kvarky ako základné
stavebné častice hmoty (opáť pozni Kozmos
2/2004). NajTahšími z nich sú u-kvark („up"horný), d-kvark („down"-dolný), které vytvoria
tzv. kvark-gluónovú plazmu — štvrté skupenstvo
hmoty, které sa vedcom práve nedávno podarilo
vytvoriť aj v urýchTovačoch (gluóny sú častice
viažuce kvarky dohromady, z anglického „glue"
— lepidlo, zlepiť). Ďalšou možnosťou je existencia
tzv. kaónového kondenzátu. Kaóny sú častice
s celočíselným spinom (pozn Kozmos 2/2004),
a teda móžu skondenzovať do kompaktného
jadra, čím výrazne zmenia štruktúru hviezdy. Dá
sa to zjednodušene prirovnať k fázovej zmene
skupenstva vody, čiže ako ked vodná para skondenzuje na kvapalinu. Podmienkou na vytvorene
takéhoto stavu je dostatočná energia elektrónov,
a súčasné modely v názore na spinene tejto podmienky zatiaP nie sú jednoznačné. Analogicky
existuje aj možnost vytvorenia piónového kondenzátu, ktorá tiež ešte nie je jednoznačne uzavretá (pióny sú častice s rovnakým spinom ako
kaóny). Popri všetkých týchto možnostiach existuje aj ďalšia, najšpekulatívnejšia. Spomenuté
kvarky totiž móžu vytvoriť zatiaT hypotetická superstabilnú formu hmoty, ktorá na rozdiel od bežnej hmoty zloženej z „u" a „d" kvarkov by obsahovala ešte aj podivný „s" kvark (anglicky
„strange" — podivný). Je tu istá pravdepodobnosť,
že takáto „podivná" hmota by mohla mať nžšiu
vazbová energiu než obyčajná hmota, a teda by
bola stabilnejšia. Ak by to bola pravda, tak v určitej fáze by neutrónová hviezda (či jej mé varianty) zrazu prudko skolabovala na podivná
hviezdu.
Společnou črtou všetkých spomenutých modelov je ich vplyv na celkové vlastnosti neutrónovej hviezdy. Ak sme schopní vypočítať charakteristiky hviezd pre daný model a potom ich
porovnať s astrofyzikálnymi pozorovaniami, je
to najlepšia cesta, ako nektoré modely potvrdit,
upraviť či prípadne úphie zavrhnúť. Každý novozahrnutý proces či častica prirodzene ovplyvní
celý systém. Napnldad uvažovanie hyperónov
sp6sobí, že časť energie systému sa premení na
hmotnosť hyperónov (vdaaka Einsteinovej ekvivalencii medzi hmotou a energiou E = mc2), a teda hmota sa stane kompaktnejšou. Prejaví sa to
zvýšením hustoty hviezdy, a teda poklesem jej
polomem. Ak teda nájdeme hviezdu s menším
polomerom, ako vyplýva z klasického nehýperónového modelu, bude to silná indícia, že v takej
hviezde sa vyskytujú práve tieto častice. Podobný dósledok majú aj d'alšie spomfnané modely,
ale každý v róznej intenzite. Napnldad existencia
superstabilnej podivnej kvarkovej hmoty by znížila polomer hviezdy až o viac ako polovicu!
Čiže ak by sme našli extrémne malá neutrónovú
hviezdu, ktorú už nedokáže opísať ani hyperónový model, bude to silná indícia pre existenciu
superstabilnej formy hmoty. Vdaka vypočítaným
vlastnostiam hviezd však dokážeme aj v rámci
konkrétnych modelov získať velmi užitočné informácie o jednotlivých parametroch, ktoré inak
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Obr. 6: Podfel jednotlivých druhov častíc vyjadrený v percentách (a pre lepšiu prehfadnost
v logaritmickej škále) v závislosti od hustoty
hmoty (počet častfc na 10 5 m3) v modely uvažujúcom nukleóny, hyperóny a leptóny (teda
elektróny s miómni) v stabilnej jadrovej rovnováhe medzi časticami. V spočiatku čisto neutrónovej hmote so vzrastajúcou hustotou hmoty
(a teda blížiac sa k stredu hviezdy) klesá podiel
neutrónov na úkor rastu populácie protónov
a elektrónov, neskór i miónov. Pri istej hustote sa
stane energeticky možným a výhodným objavenie sa hyperónov (ako prvý elektricky nabitý
E— hyperón a za ním neutrálny A0 hyperón),
pričom vdaka zákonu zachovania celkovej elektrickej neutrality hmoty začne klesat podle! leptónov. Pne vyššie hustoty (ktoré sa vyskytujú vo
váčšine objemu neutrónovej hviezdy) celkový
podiel hyperónov prevýši podiel neutrónov
(v tomto prípade je podiel hyperónov viac než
40 %, neutrónov cca 35 %, protónov 20 % a leptónov menej než jedno percento), a teda hviezdu
je vhodnejšie nazvat hviezdou hyperónovou než
neutrónovou.
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Obr. 7: Rotácia neutrónových hviezd sa vplyvom
slapových sfl a dalších prirodzených procesov
(možno napr. aj vyžarovaním experimentálne
zatiaf nepotvrdených gravitačných vin) rovnomerne spomaFuje. Občas však dojde k prudkým zlomom — „hviezdotraseniu" — spósobeným
náhlou zmenou štruktúry hmoty, podobne ako
sa to stáva v zemskej kbre pri zemetraseniach.
Pozorovanie takýchto procesov, ako je to znázornené na obrázku pre prípad Vela pulzaru,
nám móže prezradit mnoho o vnútornej stavbe
hviezdy. Vela pulzar saku koncu roku 1975 náhle nepatrne zmrštil, a tým sa zvýšila rýchlost jeho
rotácie.
nie sme zatiaT schopní určiť z jadrových experimentov. Tak vlastne m6žeme pomocou pozorovaní neutrónových hviezd určiť dodatočné vlastnosti atómových jadier a získať lepšie predpovede existencie nových zaujímavých jadier.

Napnldad máme dobré d6vody predpokladať, že
existujú supertažké atómové jadrá (s počtom protónov až 124 či viac — pre porovnanie najťažšie
stabilné jadro olova ich má len 82), ktoré sú relatívne stabilné. DoposiaT však nemáme k dispozícii dostatok presných a spoTablivých meraní,
aby sme mohli vyslovovať nejaké konkrétnejšie
závery. Ak by však takéto superťažké jadrá s dostatočne dlhou dobou života existovali, mohlo by
to zaujímavo ovplyvniť použitie nových matenálev zložených z atómov obsahujúcich tieto
jadrá (samozrejme, s tým obmedzením, že s istotou pňjde o rádioaktívne prvky). Viete si predstaviť chemické vlastnosti látky, v ktorej sú
atámy so 124 a viac elektrónmi na orbite? Ale
kedže táto téma je už nad rámec tohto článku,
vráťme sa spát k neutrónovým hviezdam.
Najvhodnejšími objektmi na získanie empirických údajov sú dvojhviezdne systémy, kde aspoň jedna ze zložiek je neutrónová hviezda. Z takéhoto systému sa dá nepriamo vypočítat už
spomenutá hmotnosť hviezdy. Ťažšie je už získať
údaj o polomem. Zdrojem informácií sú orbitálne
parametre zložiek systému, najmá spolu s vlastnosťami viditeTnej zložky či akrečného disku
hmoty, ktorú neutrónová hviezda od svojho súpútnika nasáva. V súčasnosti sú zatial takto
spoTahlivo určené pomery hmotnosti a polomem
len pne niekolko málo neutrónových hviezd, ale
situácia by sa mala začat meniť k lepšiemu.
Ďalšou merateFnou veličinou je tzv. gravitačný
červený posun na povrchu hviezdy, ktoný vzniká
vplyvom extrémnej gravitácie — tá odoberá energiu fotónom opúštajúcim hviezdu, čo sa jednoznačne prejaví na výslednom spektre. Velmi
užitečným zdrojom informácií sú riintgenové
a rádiové binárne pulzary (poznáme ich doposial
približne 1400), ktoré nám dávajú presnú informáciu aj o rychlosti rotácie vdaka vysokoenergetickému žiarenu, ktoré v kužeToch pni každej
otočke zasahuje pozemské detektory a které
vzniká vdaka relativistickému vyžarovanu častíc
hmoty nachádzajúcich sa v retujúcom sinom
magnetickom poli v okolí pulzaru. Vd'aka dlhedobejšiemu pozorovaniu rotačných periód
takýchto objektov sme schopní pozorovat náhle
zmeny, které sú sp6sobené „hviezdotraseniami",
a které nám móžu veta prezradiť práve o vnútomej štruktúre neutrónovej hviezdy (pozn ob,: 7).
Z uvedených modelov sa dá vypečítať aj rýchlosť
zvuku v neutrónevej hrnete, která má priamy
súvis so šírením „hviezdotrasných" vín. Ďalšia
zaujímavá možnost vyplýva ze skutečnosti, že
neutrónová hviezda už nemá vlastný termojadrový zdroj energie ako klasická „živá" hviezda, už len pomaly vyžaruje energiu nahromadenú
počas jej života vrátane explózie supernovy a postupne chladne, podobne ako bieli trpaslíci.
Satelity ASCA a ROSAT nám umožnili detekciou tepelných fotónov ze spektier a intenzity
svetelného toku určit povrchová teplotu hviezd.
Vdaka tomu m6žme sledovať aj zaujímavý proces ochladzovania neutrónových hviezd, který
výrazne závisí od ich zložena (najmá od zastúpena protónov — tzv. Urca proces, a prítomnosti spomínaných piánových a kaónových kendenzátov). Nedávno vdaka pokroku pozorovacej
techniky bola dokonca objavená už aj osamotená
blízka neutrónová hviezda RX J1856.5-3754 (ne
pulzar), čo dodáva nádej, že v blízkej budúcnos-
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ti sa začnú empirické údaje o neutrónových
hviezdach rýchlo rozrastať množstvom aj presnosťou. To samozrejme výrazne posune dopredu
aj teoretický popis takýchto systémov a následne
aj našu znalosť hmoty na najmenších škálach.
Pozerajme sa teda smerom k hviezdam, pretože je to jeden zo spósobov, ako si uvedomiť,
aký je svet úžasný, obrovský a pestrý, a akou je
človek jeho zanedbatelnou súčasťou, zároveň
však i obdivuhodnou, pretože dokáže vo svojej
mysli takéto veci obsiahnuť a premýšlať nad nimi.
Pozerajme sa smerom k oblohe, aby sme zároveň
so žijúcimi a umierajúcimi hviezdami pochopili
aj hmotu pod našimi nohami a neuveritelnú prepojenosť všetkého so všetkým. Nepotrebujeme byť
vedcami ani vedieť počítať sústavy parciálnych
diferenciálnych rovníc druhého rádu na to, aby
sme pochopili, v akom úžasnom svete žijeme.
JURAJ KOTULIČ BUNTA
juraj_kotulic@yahoo.com
Autor sa venoval počítačovým simuláciám
jadrovej hmoty a jej asbofyzikálnym implikáciám
na oddelení jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu
Slovenskej akadémie vied. V súčasnosti působí
v Japan Atomic Energy Research Institute
v Tokai-mama. Obrázky pochádzajú z archívu
autora a z internetových zdrojov.

Záhada magnetarov vyriešená
Magnetická aktivita mnohých hviezd podobných Slnku sa v priebehu dní, týždňov a rokov mení. Magnetické polia silnejú i slabnú, ich intenzita sa neustále mení. Existujú však hviezdy, ktoré majú rovnaké
stabilné magnetické pole ako obyčajný magnet. Astronómovia ich katalogizujú pod názvom „magnetické hviezdy".
Siločiary magnetického pola magnetickej hviezdy sú ukotvené v póloch. Ked ich zobrazíme, pripomínajú čiary na kóre tekvice.
Poznáme tri typy magnetických hviezd: magnetická hviezda A má
2- až 10-krát silnejšie magnetické pole ako Slnko. Niektorí bieli trpaslíci, vyhorené hviezdy v poslednom štádiu, majú 100 000-násobne silnejšie magnetické polia ako magnetické hviezdy typu A. No a napokon
magnetary, ultrahusté neutrónové hviezdy, majú 100-miliardkrát silnejšie magnetické pole než komerčný magnet.
Počas posledných phťdesiatich rokov sa etablovali dye súperiace hy-

V magnetickom poli horúcej hviezdy krúžia častice okolo rovníka. Každá kolízia horúcich častíc vyvolá explóziu.

Obr. 8: Vzácne pozorovanie osamotenej neutrónovej hviezdy
umožnilo kombináciou pozorovaní z HST,
róntgenovej
družice ROSAT
a ultrafialovej
družice EUVE
odhadnúť z údajov o teplote,jasnosti a hornej
hranice vzdialenosti jej polomer. Analýzy dostupných pozorovanítejto
hviezdy zatiaf
s vysokou pravdepodobnosťou
vylúčili možnost,
že by táto neutrónová hviezda
obsahovala
kvarkovú hmotu.

potézy vysvetlujúce magnetické hviezdy. Každá na svoj spósob vysvetluje, aký mechanizmus generuje takú silnú a stabilnú silu. Prívrženci
prvej sú presvedčení, že magnetizmus, podobne ako v pripade nášho
Slnka, je produktom procesov vo vnútri hviezdy.
Druhá, nazývaná aj hypotézou fosílneho pola tvrdí, že magnetické
polia gigantických plynových oblakov sa zachovajú aj po ich kolapse
a vytvorení novej hviezdy. Zástancovia tejto teórie vychádzajú z faktu,
že polia magnetických hviezd sa nemenia. Táto hypotéza však má
háčik: dnes vieme, že magnetické pole hviezdy sa může rozpadnúť už
v priebehu niekolkých rokov, takže to, čo pozorujeme, je iba viacmenej stabilný zvyšok póvodného magnetického pola. Iné teórie vychádzajú z predpokladu, že póvodné magnetické polia nejaký proces
móže obnovovať.
Vedci z Astrofyzikálneho inštitútu Maxa Plancka vykonali nedávno
numerické simulácie, v ktorých sa magnetické polia nekolkých východiskových konfigurácií stávajú v priebehu evolúcie hviezdy stabilnými. To podporilo hypotézu fosílneho magnetického pola.
„Oblaky, z ktorých sa formujú hviezdy, obsahujú velké množstvo
siločiar magnetického pola; ovela viac ako majú hviezdy s najsilnejšími polami," vysvetluje Hendrik Spruit z Inštitútu Maxa Plancka.
„Váčšina póvodného magnetického pola oblaku sa postupne rozpadne,
ale časť z neho sa zachová, pričom nedokážeme vysvetliť mechanizmus
celého procesu, ba ani to, či sa uchová váčšia alebo menšin časť fosílneho pola."
Všetky magnetické polia majú rovnaký osud: nakonec sa sformujú
do prstenca preplietajúcich sa siločiar.
Vedci predpokladajú, že „zdedené" magnetické pole mladej hviezdy
má váčšiu šancu udržať sa za istých špecifických podmienok. Najmá
vtedy, ked sa póvodné pole skoncentruje bližšie k jej jadru.
Tak či onak: fakt, že niektoré hviezdy majú v porovnaní s mými neuveritelne silné magnetické pole, je stále velkou záhadou. V procese
starnutia magnetické polia silnejú, pretože hviezda sa postupne
zmenšuje, pričom si udrží podstatnú časť póvodnej hmotnosti. Biely trpaslík móže byť 100-násobne menší ako Sluko. A neutrónová hviezda,
ktorá má podstatne vyššiu hmotnosť ako Slnko, nemá obvykle váčší
priemer ako 20 kilometrov.
To isté možno pozorovať aj v pripade normálneho magnetu. Ak by
sme jeho rozmery skrátili na polovicu, sila jeho magnetického pola by
sa štvornásobne zvýšila.
Podia www.space.com
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Zajalo naše Slnko
extrasolárne planetoidy?

pn

Zo simulácií na počítačoch vyplýva, že pred štyrmi miliardami rokov mohlo blízke stretnutie s inou
slnečnou sústavou sp6sobiť gravitačný „únos" malých, cudzích planetoidov, ktoré odvtedy krúžia po
vzdialených obežných dráhach okolo nášho Slnka.
Štúdiu, ktorú pomocou superpočítača v Jet Propulsion Laboratory (NASA) vypracovali fyzik Ben
Bromley (University of Utah) a Scott Kenyon
(Smithsonian Astrophysical Observatory v Cambridge, Massachusetts), uverejnil v prvom decembrovom čísle časopis Nature.
Bromley a Kenyon namodelovali, čo by sa stalo,
keby sa Slnko a má hviezda krúžiaca okolo jadra
našej Galaxie priblížili k sebe na vzdialenosť 22 až
30 miliónov kilometrov. V tom čase krúžil okolo
nášho Slnka planetárny disk sformovaný z prachu,
plynu a kamienkov, v ktorom sa už formovali protoplanéty.
Predstavte si stretnutie dvoch mladých planetárnych systémov ako kontakt dvoch okružných píl.
Po ich kontakte sa vonkajší okruh rozpadne a odletí.
Po kontakte dvoch planetárnych diskov sa kamienky na vonkajšom okraji rozpadnú na prach a drobnú
drvinu a rozletia sa na všetky strany. Bromley
a Kenyon vypočítali, že gravitácia dvoch míňajúcich sa hviezd mohla:
1. Zmeniť obežné dráhy mladých planět z kruhových na excentrické. To by mohlo vysvetliť
existenciu Sedny, planetoidu s priemerom 1000
až 1600 km, ktorý krúži okolo Slnka za Plutom.
2. Ostro odrezať vonkajší okraj Kuiperovho pásu,
populácie malých objektov z ladu a skal. (Kuiperov pás sa začína za dráhou Neptuna a náhle (nevysvetlitehle) sa končí vo vzdialenosti 8,5 miliardy kilometrov od Sloka.
3. Zachytiť z blížiaceho sa systému planéty a planetoidy. Sedna by mohla byť jedným z týchto objektov. Zdá sa, že extrasoláme planéty, s ktorými
sa v posledných rokoch roztrhlo vrece, by sme
mohli nájsť aj v našej Slnečnej sústave.
Počítačové simulácie blízkeho stretnutia dvoch
hviezd, či presnejšie blízkeho obletu dvoch, rozličnou rýchlosťou sa pohybujúcich systémov, demonštrujú, že gravitačně únosy planét sú možné. Obaja
vedci s prihliadnutím na uhol a tvar obežných dráh
vypočítali, kde by sa polapené objekty mohli nachádzať. Objav takého telesa v predpovedanej polohe by bol skúškou správnosti hypotézy, že k blízkemu stretnutiu dvoch hviezd so všetkými dósledkami
naozaj došlo. Bromley a Kenyon očakávajú, že lovci planetoidov sa zamerajú na nimi vytyčené revíry.
Vieme, že vo vzdialenosti 30 až 50 AJ krúži okolo Slnka niekolko objektov Kuiperovho pásu s emerom váčším ako 1000 km. Sedna, ktorú objavili
v roku 2003, pripomína tieto telesá, Jenže jej obežná
dráha je mimoriadne excentrická: 70 až 1000 AJ od
Slnka. Táto eliptická dráha má velký sklon, čo zna-
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mená, že neobieha Slnko v rovnakej rovine ako
velké planéty.
Bromley pripúšťa, že gravitácia Neptúna na Kuiperove objekty pósobí, lenže samotný Neptun by
nedokázal vyhostiť Sednu na takú bizarnú obežnú
dráhu.
Vysvetlenie obežnej dráhy Sedny tvorí jadro
Bromleyho a Kenyonovej študie. Tvrdla, že pravdepodobnosť sformovania sa Sedny v našej sústave
(aspoň tak to vyplynulo zo simulácií na superpočítači) je 5- až 10-percentná. V takomto pripade sa
musela sformovať bližšie k Neptunu a Plutu a na
dnešnú dráhu ju odstredili až poruchy dynamiky
spósobené interakciou s inou sústavou. „Istotu by
sme mali iba vtedy, keby sme poznali polohu Sedny
počas interkacie," vraví Bromley. „Možnosť, že ide
o objekt 'unesený z inej sústavy, nemožno predbežne vylúčiť, hoci ovela pravdepodobnejšie je, že
ide o domorodý objekt, ktorý privandroval, vypudený gravitačnými poruchami, z vonkajších oblastí
našej sústavy, kde takýchto objektov m6žu byť
tisíce."
Záhadou je aj ostré rozhranie Kuiperovho pásu
vo vzdialnosti 50 AJ od Slnka, čo je z hladiska
teórie prinajmenšom zvláštne, pretože normálne by
mal pás rednúť do stratena. Táto skutočnosť je nepriamym dňkazom potuch, spňsobených priblížením inej slnečnej sústavy v dávnej minulosti.
Hrozí Slnku v blízkej budúcnosti d'alšie podobné
stretnutie? Takáto možnosť sa podfa oboch vedcov
prakticky rovná nule. Slnko už nie je súčasťou kopy
hviezd, s ktorými spoločne z jedného oblaku
vzniklo.

Spitzer poopravil
rodokmeň Pluta
Status quo Pluta ako deviatej planéty našej
Slnečnej sústavy bude potvrdený, ak sa ukáže, že
objekty Kuiperovho pásu sú ovefa menšie, ako sme
donedávna predpokladali.

pn

Takto namodeloval superpočítač v JPL blízke stretnutie nášho Slnka s iným planetárnym systémom. Po priblížení začala gravitačná výmena objektov z oboch sústav. Na konci procesu sa oba
disky stabilizujú, ale po výmene ich tvorí zmes domorodého plynu, prachu a objektov s cudzími.

Objekty Kuiperovho pásu (KBO) sú Iadovými
príbuznými asteroidov i materskými telesami niekolkých komét. Sd zvyškom po primordiálnej hmote, stavebnici, z ktorej sa sformovali velké vonkajšie
planéty našej Slnečnej sústavy. Astronómovia od
roku 1992 objavili okolo 1000 takýchto objektov,
krúžiacich okolo Slnka za Neptúnom. Ich objav
vyvolal diskusiu o tom, čije Pluto planétou, alebo
skór najváčším z doteraz objavených Kuiperových
objektov.
Vedci vypočítali, že hmotnosť všetkých KBO
neprevyšuje desatinu hmotnosti Zeme. Predpokladá
sa, že existuje prinajmenšom 10 000 KBO s emerom nad 100 kilometrov. V páse asteroidov medzi Jupiterom a Marsom spíňa tieto kritériá 200 objektov.
V poslednom čase sa planetológovia nazdávali,
že všetky doteraz objavené KBO sú velké (polovica
priemeru Pluta a viac). Tieto odhady vyplývali
z predpokladov, že majú nízke, kométam podobné
albedo.
Albedo je hodnota, vyjadrujúca množstvo od
povrchu telesa odrazeného svetla. Čím viac svetla
objekt odráža, tým váčšie je albedo. Aktuálne údaje
o albedách KBO sú iba približné, pretože ide
o velmi vzdialené, chladné a tmavé telesá. Pri
výpočtoch albeda po každom objave vychádzali
preto z hodnoty priemerného albeda komét (4 %).
To ovplyvnilo aj presnosť odhadu priemerov.
Astronómovia z tímu Johna Stansberryho (University of Arizona) využili nedávno na overenie
údajov tridsiatich KBO Spitzerov vesmírny teleskop. Zistili, že KBO, ktorý bol po objave v roku
2002 označený ako AW187, reflektuje až 17 percent svetla a má priemer 700 kilometrov. Je teda
menší a svietivejší, než sa pňvodne predpokladalo.
„O AW187 sa predpokladalo, že jedným z najví čších doteraz objavených KBO," pripomenul
Stansberry. „Z našich údajov vyplýva, že v páse asteroidov medzi Marsom a Jupietrom je váčšia iba
planétka Ceres. AW187 má polovicu velkosti Cháronu, 30 % velkostí a 10 % hmotnosti Pluta."
Stansberryho tím získal údaje v apríli 2004 pomocou mnohopásového snínikovacieho fotometry
(MIPS), jedného z prístrojov na palube dalekohTadu
Spitzer. Fotometer vyvinul tím, ktorý vedle George
Rieke z Arizonskej univerzity ako prístroj s vysokou
citlivosťou na tepelné žiarenie. MIPS deteguje teplotu velmi chladných objektov pomocou fotografií
v d'alekej infračervenej oblasti spektra.
MIPS počas prehliadky detegoval KBO s povrchovou teplotou 370 stupňov Fahrenheita vo vzdialenosti 7 miliárd kilometrov, teda v jedenapolkrát
váčšej vzdialenosti ako Pluto. Z výpočtov, ktoré
predpokladali 4-percentné albedo, vyšlo, že AW187
má priemer 1500 kilometrov, teda dye tretiny priemeru Pluta.
Vedci už onedlho budú mať presné údaje o fyzikálnych parametroch všetkých objavených KBO,
bez ktorých nie je možné získať presné údaje ani
o ich zložení, vývoji, hmotnosti či dynamike. Navyše získame presnejší obraz i o ich vplyve na drahu
komét.
„Fakt, že KBO sú jasnejšie ako kométy, nás
neprekvapil," vraví Stansberry. „Ak nejaká gravitačná porucha vyšle teleso z Kuiperovho pásu do
vnútra Slnečnej sústavy, jeho albedo bude na začiatku vhčšie ako po niekolkých návratoch z perihélia. Časom jeho povrch zákonite stmavne, lebo
odparením Iadov sa obnaží pevný, tmavší materiál."
Stansberryho tím v priebehu budúceho roka preverí všetky známe KBO.
NASA Press Release

Prípad strateného uhlíka
Každý rok Tudstvo dodá do atmosféry 8 miliárd ton oxidu uhličitého (CO2) — 6,5 miliardy
ton zo sparovania fosílnych paliv a 1,5 miliardy
ton následkom odlesňovania. V atmosfére však
zostáva menej ako polovica z tohto množstva —
3,2 miliardy ton. Kam sa stráca zvyšok?
Keby neexistovali prirodzené mechanizmy,
pomocou ktorých sa tento skleníkový plyn z atmosféry Zeme čiastočne „odbúrava", jeho koncentrácia by dosahovala také hodnoty, pri ktorých by sme museli čeliť už katastrofickým
následkom globálneho otepTovania. V súčasnosti
sa stretávame s jeho prvými dósledkami, ktoré
na nás v niektorých geografických oblastiach
doliehajú vo forme častejšie sa opakujúcich intenzívnych zrážok a následne záplav vččšieho, či
iba lokálneho charakteru. Váčšina lyžiarskych
stredísk čaká každoročne s obavami na prichod
snehovej nádielky, na ktorú je naša atmosféra čoraz skúpejšia, a čo je horšie, teploty v zime sa šplhajú nad bod mrazu, čo neprospieva ani umelému snehu. V mých oblastiach zas pozorujeme
celkové ubúdanie zrážok, častejší výskyt tzv. vin
tepla, ktoré často sprevádzajú lesné požiare.
Všetky tieto, zatiar jemné, prejavy globálnej klimatickej zmeny majú spoločného menovatera,
ktorým je globálne otepTovanie v dósledku narastajúceho skleníkového efektu atmosféry. Další
očakávaný nárast teploty na Zemi vyvoláva
obavy z možného vzostupu hladiny oceánu, či
závažného narušenia atmosféricko-oceánickej
cirkulácie s náhlymi globálnymi a na niektorých
miestach katastrofálnymi dósledkami.
Postupné zohrievanie Zeme a časti atmosféry
— troposféry, ktorá je k povrchu Zeme najbližšie, súvisí so zvýšeným zachytávaním dlhovinného tepelného žiarenia Zeme atmosférou a jeho
spátným vyžarovaním k zemskému povrchu. To,
že atmosféra v poslednom období zachytáva stále
viac tohto žiarenia, je spósobené zmenami v jej
zložení — zvýšením podielu takých látok, ktoré
tepelné žiarenie Zeme zachytávajú. Tieto látky
sa nazývajú skleníkovými plynmi. Najväčšie zastúpenie v atmosfére má z týchto plynov vodná
para, dalším je už spomínaný CO2, ale aj metan,
oxidy dusila, či niektoré d'alšie chemické látky,
akými sú naprildad ozón či freóny. Kým koncentrácia vodnej pary v atmosfére sa za posledných
100 rokov výrazne nezmenila, nemožno to povedať o ostatných spomenutých skleníkových plynoch. A hoci v atmosfére prudko rastie aj koncentrácia látok, ktoré absorbujú dlhovinné žiarenie Zeme overa účinnejšie ako CO2 (naprildad
metán), práve CO2 je vďaka jeho obrovským
rastúcim emisiám do atmosféry „sklenkovým"
problémom číslo jeden (obr. 2). Ak sa nám podari objasniť procesy, ktorými sa do atmosféry
CO2 dostáva, najmá tie, ktorými sa tohto plynu
naša atmosféra zbavuje, mohli by sme sa pokúsiť
ovládnuť proces globálneho otepfovania, aspoň
na pár desaťročí, kým sa nám nepodarí zbaviť
závislosti na zdrojoch energie, emitujúcich do atmosféry CO2 a preorientovať sa na tzv. čisté
technológie. Niektorí vedci veria, že ak pochopíme prirodzený cyklus odbúravania CO2 z at-
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Obr. 2: Globálny trend narastania koncentrácie CO2 v atmosfére od preindustriálnych čias. Koncentrácie CO2 sú uvedené v jednotkách ppm (parts per milion).
mosféry, móžeme byť schopní tento proces podporiť, alebo dokonca vytvoriť vlastné „žaláre" na
tento plyn, kam by sme ho mohli bezpečne ukladať a uchrániť tak svetovú klímu od drastických
zmien (obr.l ).
Pozrime sa preto na prsty „pozitívnemu zlodejovi", ktory' nás zatiar chráni pred následkami klimatickej zmeny... Hlavnými podozrivými sú
lesy a oceán, ale to, akým spňsobom krádež CO2
uskutočňujú a ako si delia korisť, zatiaT nie je jasné... Co doteraz rňzne pátracie tímy o spňsoboch
odstraňovania CO2 z atmosféry zistili?

Rozdiely medzi severnou
a južnou pologuTou
V laboratóriu v Bouldri (Colorado, USA) sa
sústredůjú vzorky vzduchu získavané v desaťminútových intervaloch z desiatok staníc umiestnených na pevnine, v oceáne, ale aj na lietadlách
na celej Zemi. Koncentrácie CO2, získané
z rňznych oblastí, sa vo vzorkách nelíšia o viac
ako 1 %. No práve tieto malé rozdiely predstavujú „stopy", ktoré nás mňžu doviesť k zdrojom
prírastkov a úbytkov CO2 v atmosfére. Podra rozloženia priemyslu a svetovej dopravy vedci
predpokladali, že na severnej pologuli bude koncentrácia CO2 vyššia. Vzorky však ukazujú oveTa menšie rozdiely medzi severnou a južnou pologuTou. Na severnej pologuli musí existovať
významný „hltač" CO2. To, či sa na úbytku CO2
viac podieTa voda v oceánoch, alebo rastliny,
pomáha objasniť d'alšia analýza vzoriek vzduchu.
Kým pri spotrebe CO2 rastlinami sa uvolňuje do
vzduchu kyslík, rozpúšťaním CO2 v oceánoch
kyslík nevzniká. Navyše rastliny si viac pochutia
na Tahšom izotope uhlíka C12, pričom vo vzduchu zostáva váčší podiel izotopu C13. Oceán nie
je taký prieberčivý. Pri oceánickej konzumácii
CO2 zostáva pomer týchto izotopov uhlíka zachovaný. Máme tu teda podozrivých, ktori po

sebe zanechávajú rózne odtlačky prstov. Na základe týchto zistení sa zdá, že na severnej pologuli sa podstatnou mierou na zachytávaní
emisií CO2 z atmosféry podieTa pevninský
rastlinný kryt.

Zlodej z lesa
To, od akých podmienok závisí spotreba CO2
rastlinami, sa pokúšajú objasniť vedci v Massachusetts, ktori vybudovali laboratórium v oblasti
Harvardského lesa. Na 100 m vysokem stožiari
sa tu monitorujú koncentrácie CO2 v lese a nad
korunami stromov. Z rozdielu koncentrácie CO2
v objeme vzduchu, ktorý stúpa ku korunám stromov a klesá od korún stromov k povrchu sa
usudzuje, kolko CO2 práve stromy absorbovali.
To, kolko CO2 stromy spotrebujú, závisí od mnohých faktorov — dlžky trvania slnečného svitu,
zrážok, teploty.... Pristroje zaznamenajú aj pokles
fotosyntézy spósobený mráčikom zatieňujúcim
Slnko na oblohe. Aj napriek tomu, že v zime,
kedlisty zo stromov opadnú a v atmosfére zostáva viac CO2 z procesov respirácie rastlín a rozkladu opadaných listov, je celková bilancia spotreby CO2 rastlinami kladná — teda rastliny viac
CO2 spotrebujú, ako vyprodukujú. Vedci z Harvardského lesa sa pokúšali aj kvantitatívne stanoviť, či úbytok CO2 zo vzduchu bude zodpovedať nárastu produkcie biomasy — lístia a drevnej
hmoty (meranie obvodu kmeňov pomocou ocelových obručí, váženie lístia). Merania potvrdili
predpoklady: každý m2 skúmaného lesa spotreboval viac ako vylúčil a pomáhal tak pósobiť proti globálnemu oteplbvaniu... Má ale na CO2 rovnakú chuť každý les? Mladé rastúce lesy,
samozrejme, spotrebujú overa viac CO2, ako
dospelé lesy (tropické daždbvé lesy, smrekový
pás v oblasti tundry), ktoré pretrvávajú už v stacionárnom stave. Mladé porasty lesov a krovín —
najmá borievky a kríkového duba — které vyrástli
na východe USA na miestach, kde sa póda preKOZMOS 1/2005
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stala využívať na farmárske účely, predstavujú
obrovské sklady CO2. Časté lesné požiare pomáhajú udržiavať porasty mladé a „kladné" po CO2.
Preto USA vdáčia týmto porastom za vyrovnávanie 1/3 svojich emisií CO2, čo predstavuje
0,5 miliardy ton z množstva tzv. strateného CO2.
Mladé lesné porasty založené v Európe, na Sibíri
a v Číne (porasty boli založené v rámci vládneho
programu boja proti erózii pády), sa podiefajú na
odbúravaní d'alšej asi 0,5 miliardy ton CO2 z atmosféry. Globálne rastliny absorbujú asi polovicu „chýbajúceho" CO2 (2 miliardy ton).
Satelity v poslednom období zaznamenali
predlženie vegetačného obdobia na krajnom
„vegetačnom" severe. Pozorujeme výskyt váčších exemplárov trpasličej brezy, vrby a jelše.
Tento jav súvisí so zvýšením teploty — ktoré je
v oblasti krajného severu ovefa váčšie (od roku
1900 sa napr. pre Aljašku uvádza vzostup teploty
až o 5 °C), v porovnaní s globálnym trendom
teploty vzduchu (oteplenie o 1 °C od roku 1900).
Rozkvet vegetácie na krajnom severe by mohol
pósobiť prostredníctvom pozitívnej spátnej vazby, zvýšenou spotrebou CO2, proti globálnemu
oteprovaniu. Existujú však varovné signály, že
pri d'alšom zvyšovaní teploty vzduchu, sa ekosystémy dalekého severu móžu náhle „obrátiť" proti
nám, pričom sa do atmosféry móže uvofniť
obrovské množstvo CO2.

Varovné signály
Spolu s predížením vegetačného obdobia na
d'alekom severe vyššie teploty dovof'ujú lepšie
prežiť a urýchliť životný cyklus aj podkbrnemu
hmyzu. V lesných porastoc sa objavujú doteraz
nevídané plochy mftveho lesa. Odumreté stromy
predstavujú další zdroj CO2, ktorý sa z nich
uvolňuje v procese rozkladu a v prípade stále
častejšie sa vyskytujúcich lesných požiarov aj
v procese horenia. Oteplenie samotné oslabuje
severské stromy v boji so škodlivým hmyzom.
Lykožrút smrekový sa na Aljaške objavil po prvý
raz v roku 1989, odvtedy zničil mnoho stromov
a lesné porasty už nie sú také husté ako kedysi.
Globálne oteplenie zanecháva v severských lesoch aj dalšie stopy v letokruhoch viac ako
200-ročných stromov. Letokruhy sú hrubé vo
vnútornej časti kmeňa, no riedke vo vonkajšej, čo
signalizuje spomalenie až zastavenie rastu stromov počas posledných teplých desaťročí. Stromy
prekonávajú stres z nedostatku vláhy počal relatívne horúcich období. Viac ťažkého mokrého
snehu počas miernejších zím sa podiefa na lámaní konárov a korún stromov. Vedci očakávajú,
že ak sa Aljaška bude dálej ohrievať, v roku 2090
sa definitívne zastaví rast hlavných súčastí boreálneho lesa — bieleho a obyčajného smreka. Túto zásobáreň CO2 nahradí na severe chudobnejší
sklad CO2 — trávnatý pás s porastom osiky. Do
atmosféry sa uvolní zásoba CO2 z boreálneho
lesa.
Velký objem CO2 sa móže uvofniť aj z pbdy.
V oblasti Fairbanku (Aljaška) sa 40 rokov pomocou hlbkových sond kontroluje teplota v póde.
Zistený nárast teploty o 3 °C vyvoláva obavy
z roztopenia permafrostu, večného radu, v rozsiahlych oblastiach na celom severe (obr. 3). Pre
klimatológov predstavuje večný rad časovanú
bombu, ktorej účinky celkom dobre nepoznajú.
V permafroste je zamrazené obrovské množstvo

28

KOZMOS 1/2005

Prirodzený kolobeh CO2
V troku 1771 si Joseph Priestley, pri svojich
pokusoch všimol, že plamene a dych zvierat
v uzavretej nádobe poškodia vzduch tak, že
prestane byť zdravý na dýchanie. Zároveň tiež
zistil, že vetvička rastúcej máty dokáže takémuto vzduchu vrátiť dýchatefnosť. Pristley
nevedel, že v procesoch horenia a dýchania sa
úvomuje CO2 a spotrebúva sa kyslík. Vetvička máty je v procese fotosyntézy schopná
spotrebovať CO2, a vylúčiť do vzduchu kyslík
potrebný pre dýchanie. Aj našu Zem možno
prirovnať k obrovskej sklenej nádobe. Asi 10
miliárd ton CO2 sa ročne vymieňa medzi
pevninou a atmosférou. CO2 je vydychované
do vzduchu rastlinami aj živočíchmi, uvolňuje
sa v procese rozkladu živých organizmov aj
horenia. Spotreba CO2 nastáva v procese fotosyntézy v rastlinách. Podobný prenos tohto
plynu nastáva medzi rastlinami a živočíchmi
v moriach. Asi 100 miliárd ton CO2 ročne difunduje medzi oceánom a atmosférou. Ludský
ročný príspevok CO2 sav porovnaní s týmito
objemami zdá byť nepodstatný. Avšak dlhodobým pásobením fudskej činnosti (sparovanie fosílnych palív, odlesňovanie) sa narušil
prirodzený cyklus CO2 v prirode (obr. 1). Od
začiatkov priemyselnej revolúcie vzrástla koncentrácia CO2.
organického materiálu bohatého na uhlík (podia
odhadov 200 miliárd ton), ktorý sa tu hromadil
celé tisícročia. Je tu hádej, že ak sa večný rad
premení na oblasť močiarov chudobných na kyslík, voda móže na istý čas zabrániť rozkladným
procesom a tvorbe CO2, ktorý tu móže zostať
nadalej „zavretý". Ak však globálne klimatické
zmeny prinesú na krajnom severe suchšiu klímu,
premafrost sa vysuší, pričom sa móžu uvofniť
také množstvá CO2, že koncentrácie tohto plynu
v atmosfére stúpnu o viac ako 25 %. Topenie
večného radu v súčasnosti urýchfujú častejšie
požiare, ktoré likvidujú hrubú izolačnú vrstvu
macku, chrániacu večný rad pred topením a udržujúcu teplotu pod vrstvou machu na hodnote
blízkej 0 C. Z tohto hradiska je permafrost najviac ohrozený v oblasti východnej Kanady a na
Sibíri....

Pomoc z juhu?
Klimatológovia dúfajú, že pomocnú ruku
v probléme globálneho otepfovania by sme mohli
dostať od vegetácie z trópov a mimo mierneho
pásma, vo forme pozitívnej spátnej vázzby, ktorá
sa nazýva uhlíkovým zúrodňovaním. Táto vazba
sa prejavuje tým, že so stúpajúcou hladinou CO2
v atmosfére sa zintenzívni fotosyntéza, rastliny
budú rásť stále rýchlejšie a do svojich stebiel, listov, kmeňov a koreňov budú uldadať stále viac
uhlíka. Takýto rastový boom by mohol obyčajný
daždbvý prales, ktorý normálne nespotrebuje
viac CO2 než vylúči, zmeniť na CO2 špongiu. Aj
tu však narazíme na problém — aby rastliny
spotrebovali nadbytok CO2, potrebujú aj pridavok mých dbležitých výživných látok, napr. dusíka. Uhlíkové zúrodňovanie fungovalo dobre len
v laboratórnych podnúenkach. V reálnom rvete
nadbytok CO2 znamenal len to, že rastlinám za-

čali pre život chýbať d'alšie látky na to, aby nadbytočný CO2 vedeli spracovať. Vieme, že súčasné lesy, ktoré už takmer nikde nemajú póvodný
charakter pralesov, teraz absorbujú dostatok
CO2. Vdáčíme za to našim predkom, ktorí pred
storočiami krajinu výrazne odlesnili. Vedci očakávajú, že ked súčasné mladé lesné porasty za
cca 100 rokov dospejú, odbúravanie CO2 na pevnine sa zastaví alebo spomalí. Nemóžeme teda
rátať stým, že hlad rastlín po CO2 bude stále rásť,
skór naopak, treba rátať so saturáciou spotreby
CO2 na pevnine.

PriateT oceán
Vedci z Kolumbijskej univerzity strávili niekolko desaťročí pri experimentoch na výskumných lodiach, aby pomohli objasniťprocesy, akými prebieha výmena CO2 medzi oceánom a atmosférou, ako aj medzi oceánom a pevninou.
Urobili tisíce meraní koncentrácie CO2 blízko
nad, alebo pod hladinou oceána. Zistili, že CO2 sa
dobre rozpúšťa v studenej a na výživu bohatej
vode, kde nadbytok CO2 fahko spracujú morské
rastliny, ktoré sú potravou pra húfy rýb. Odumreté rastliny a živočichy postupne klesajú ku dnu
a so sebou si berú aj CO2, ktoré vo svojich
schránkach počas života nahromadili. Vytvárajú
tak priestor pra d'alšie organizmy, v ktorých sa
CO2 móže ukladať.Transport CO2 prebieha inak
v teplých biologicky chudobnejších vodách.
Celkovo to vyzerá tak, že oceán spotrebue viac
CO2 než vylúči. Z atmosféry si bene asi tolko
CO2 ako mladé lesné a krovinaté porasty dohromady — približne polovicu „strateného" uhllka,
čo predstavuje asi 2 miliardy ton ročne. Móže sa
vplyvom globálneho oteplenia táto bilancia zmeniť? Kedže pozorujeme nielen rast teploty vzduchu, ale aj povrchovej vody oceánu, móže nastať
situácia, ktorň si možno predstaviť pri pohrade
na pohár s bublajúcou sódovkou. Teplejšia voda
oceánu jednak asorbuje menej CO2, a v prípade,
ak tento plyn nie je viazaný rastlinami, alebo inými organickými zlúčeninami, móže sa do atmosféry postupne vrátiť — vybublať ako v pohári so
sódou. Prirodzeným spósobom sa CO2 dostáva
do oceánov aj prisunom z riek, rozpúšťajúcich
vápencové horniny (obr. 1). Vedci z Princetonu
odhadujú, že v súčasnosti oceán v likvidácii CO2
využíva svoje posledné rezervy, v budúcom storočí sa predpokladá pokles oceánskeho „apetítu"
na CO2 o 10 %, v prípade nepriaznivého vývoja
klímy aj viac.

Človeče, pomóž si sám...
Na základe výskumov uhlíkového cyklu na
Zemi vedci navrhli niekolko spósobov, ako podporiť „zlodejov", ktori kradnú CO2 z atmosféry.
Najjednoduchším riešením je podpora vysádzania mladých lesných porastov. V už spomínanej Číne, kde sa v 70-tych rokoch podarilo
vysadiť milióny m2 lesa v rámci boja proti erózii
pády a záplavám, sa nechtiac pomohlo zmierniť
klimatickú zmenu likvidáciou 0,5 miliardy tony
CO2 z atmosféry. Tak prečo sa nepokúsiť zachovať lesy na Zemi stále mladými, postupne ich
preriedbvať a omladzovať? Dokonca by sme
získali aj dostatok dreva na výrobu papiera, či
nábytku... Mohli by sme vyrobiť taký stav, že
pevnina bude mať aj v budúcnosti stály hlad po
CO2.

PRÍPAD STRATENÉHO UHLÍKA
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Obr. 3: Zmeny teploty v ráznych hlbkach pády
od roku 1950 z meraní na Aijaške.
Podobné snahy móžeme aplikovať na oceán.
Vedci vytipovali na pestovanie v oceáne také
rastliny, ktoré by mali na CO2 rovnakú chuť ako
lesy. Pri experimentoch sa však ukázalo, že napriek sýteniu týchto rastlín CO2 nenastal očakávaný rozkvet — rastlinám chýbalo dostatočné
množstvo železa, aby dokázali spotrebovať zvýšený prísun CO2. Začalo sa hovoriť o Geritolovom riešení problému klimatickej zmeny — čo
takto poslat ku dnu oceánu vyslúžilé lode a tankery a zabezpečit pre vodné rastliny dostatok
železa? Pokusy ukázali, že umelý železný dážd
vodným rastlinám naozaj pomohol. Morské riasy
v oblasti experimentu dosiahli také rozmery, že
bolí viditelné zo satelitov. Avšak odumreté rastliny a živočíchy neklesali ku dnu oceánov, ako sa
očakávalo. CO2, vdaka ktorému profitovali, sa
stával výživou pre d'alšie generácie rastlín a živočíchov a jeho spotreba oceánom z atmosféry
podstatne nestúpla. Priroda akoby sa bránila proti tomuto pokusu so železom.
Ďalšou možnosťou je hfadanie takých miest
mimo atmosféry, kam by sme nadbytočné objemy CO2 uskladňovali. Takýto spósob odstraňovania CO2 zo zemného plynu kontaminovaného
CO2 sa používa na jednom z ropných polí v Severnom mori. Zemný plyn je filtrovaný, pričom
nadbytočný CO2 je pomocou púmp natláčaný
spáť na dno oceána do pieskovcových skál. Zatiaf
sa CO2 v takýchto žalároch daní pod vrstvou bahna a vody úspešne konzervovať.
Odfiltrovanie CO2 z emisií elektrární a jeho
napumpovanie tam, odkiar sme ho získali — do
vyťažených uhorných slojov, alebo bývalých
bazénov ropy, by nám nielen pomohlo zbavit sa
ho, ale zvýšenie tlaku v náleziskách ropy by nám
ešte umožnilo získat posledné kvapky tejto čoraz
vzácnejšej tekutiny. Problém je, že uloženie
v takýchto skladoch nie je bezpečné. Pni ťažbe
mohli v horninách vzniknúť trhliny, ktonými sa
CO2 móže vrátiť spát do vzduchu. Navyše by
boli kontamináciou obrozené zásoby pitnej vody.
Pokusy s uložením skvapalneného CO2 na
dno oceána v oblasti Havajských ostrovov a Nór-
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Obr. 1: Kolobeh uhlíka v prírode. Hodnoty tokov CO2 sil vyjadrené v gigatonách za rok (modrá farba),liodnoty obsahu CO2 sú uvedené v gigatonách (čierna farba).
ska sa stretli s odporom environmentalistov, ktori
argumentovali tým, že prípadný únik CO2 do

vody by výrazne okyslil prostredie a narušil tak
existenciu vodných ekosystémov. Pokusy holi
zastavené. Vedci oponujú, že zvýšenie koncentrácie CO2 v atmosfére aj tak spósobí okyslenie
povrchových vád oceánu, navyše zotrvávanie
CO2 v atmosfére má z ekologického hradiska
ovefa závažnejšie globálne následky....
Napriek niektorým skeptickým názorom na
uskladnenie CO2 v mori či horninách sa množia
projekty podobného druhu. Pochovanie CO2
v hlbinách Zeme by nám poskytlo čas, kým sa
nenájdu mé riešenia, ktoré by obmedzili emisie
CO2 do atmosféry.
Jedným z takých riešení je snaha výskumníkov z Princetonu na vytvorení technológie
sparovania uhlia bez uvornenia CO2. Vo viacstupňovom procese uhlie najprv reaguje s kys-

lííkom a vodnou parou, pričom vzniká čistý vodík
a tok odpadových plynov. Vodík sa móže použiť
na výrobu elektrickej energie, alebo ako palivo
pre automobily, ktoré ako produkt sparovania
emitujú vodnú pata. Oxidy síry a ortuť, ktoré produkujú naše tepelné elektrárne, sa vrátia spát do
zeme. Takto by sa z uhlia stal čisty' zdroj energie...
Možno je naša budúcnosť v solárnych paneloch, veterných turbínach, alebo v novej generácii nukleárnych reaktorov... Kto vie? Ale výskulny ukazujú, že prirodzené mechanizmy na
likvidáciu CO2 v atmosfére v súčasnosti pracujú
na hranici svojich možností. Je na nás, ako si
v budúcnosti s problémom globálneho oteprovania poradíme....
Podfa National Geographic 2/2004
spracovala ANNA PRIBULLOVÁ

Emisie CO2 vo vybraných krajinách (1995)
Celkové množstva v miliónoch ton
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Obr. 4: Ročné emisie CO2 vo vybraných krajinách a na celom svete.
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SVĚTOVÁ KOSMONAUTIKA MĚNÍ SMĚR (4. DÍL)

TOMÁŠ PŘIBYL /

Kosmonautika menších hráčů
V uplynulých třech pokračováních našeho seriálu jsme se podívali na kosmický programu
Ruska, nejvýznamnějších asijských zemí (Japonsko, Indie, Čína) a Evropy. Před tím, než se
v příštím čísle Kozmosu zaměříme na budoucnost kosmonautiky ve Spojených státech, rozhlédneme se dnes po dalších zemích světa, které
se na kosmických letech aktivně podílejí, ale které z globálního pohledu nehrají rozhodující roli.
Začít můžeme třeba na Ukrajině, která bývala
pro dnes již neexistující Sovětský svaz nejen
obilnicí, ale i technologickou a intelektuální základnou. Ačkoliv na jejím území nikdy nebyl
kosmodrom, vyráběla ve svých podnicích (především v továrně Južnoje, která vznikla z konstrukční kanceláře Michajla Kuzmiče Jangela)
rakety Cyklon a Zenit. Navíc se ukrajinská balistická střela R-14 stala základem pro veleúspěšnou ruskou nosnou raketu Kosmos-3M.
Samozřejmě, že absence vlastního kosmodromu je pro zemi se značnými zkušenostmi a potenciálem v oblasti nosných raket značně limitujícím faktorem. Do něj navíc zasahuje i politické
hledisko, protože tyto rakety donedávna měly
startovací komplexy na územích kontrolovaných
Ruskem, přičemž vztahy mezi oběma zeměmi
jsou velmi proměnlivé. Tahanice o ceny za dodávky raket nebo jejich komponentů, poplatky
za využívání kosmodromů či otázky odpovědnosti obou stran tak jsou dodnes prakticky na denním pořádku. A tak není divu, že Rusko o ukrajinské nosiče příliš nestojí — a naopak, Ukrajina
se poohlíží po jiných možnostech vypouštění
svých raket.
A tak už v devadesátých letech se zapojila
továrna Južnoje do mezinárodní společnosti
SeaLaunch, která se rozhodla vstoupit na trh
nosných raket s netradičním nápadem: s kosmodromem na moři. Ve společnosti SeaLaunch
má největší podíl americký letecko-kosmický gigant Boeing (40 procent), dále ruská konstrukční
kancelář NPO Eněrgija dodávající třetí stupně
nosných raket (25 procent), loděnice Kvaerner
z norského Osla, které vytvořily velitelskou loď
i vypouštěcí plošinu (20 procent) a konečně i továrna Južnoje (15 procent).
Princip mořského kosmodromu je jednoduchý: přestavěním vysloužilé ropné těžební plošiny vznikla mohutná vypouštěcí rampa, která
navíc před startem rakety do svých nádrží pojme
třicet tisíc tun vody, aby byla co nejstabilnější.
Druhá loď je velitelská a slouží nejen k řízení
startu a lety rakety, ale také k její dopravě na
místo vypuštění: až tady je přeložena na vypouštěcí plošinu. Mořský kosmodrom má něko
lik výhod: hlavní je ale ta, že startující raketa
není vázaná na jedno pevně dané místo, ale že se
vzlet může uskutečnit vždy z nejpříhodnější
lokality.
Ukrajinský vklad do projektu představují první dva stupně nosiče Spal aunch, které jsou převzaté z rakety Zenit. Tato byla vyvinuta v osmdesátých letech, přičemž její první stupeň zároveň sloužil jako jeden z urychlovacích motorů
superrakety Eněrgija. Projekt SeaLaunch nicméně není tak úspěšný, jak jeho tvůrci očeká-
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Ukrajinská nosná raketa se stala základem mezinárodního podniku SeaLaunch.

Brazilská kosmická raketa VLS na svůj první
úspěšný let stále čeká.
vah: přesná čísla sice jednotliví podílníci úzkostlivě tají, ale loděnice Kvaerner na konci roku
2004 zveřejnila, že dosud jí podíl v projektu přinesl ztrátu ve výši 210 mil. dolarů. Takže není
problém si dopočítat i výsledky ostatních podílníků.
Nicméně Ukrajinu to trápit nemusí: její finanční podíl ve společnosti je nejmenší, naopak
— získává ekonomicky lukrativní zakázky na
výrobu nových raket (i když by jí asi nevadilo,
kdyby jich bylo více). Do konce roku 2004
vzlétla raketa SeaLaunch čtrnáctkrát (poprvé
1999), na rok 2005 se plánuje pět startů.
Také rakety Cyklon by Ukrajina ráda uplatnila v zahraničí — podle všeho se jí to podaří
v Brazílii, která zatím nedokázala napinit své

kosmické ambice (viz níže). S jejími představiteli totiž podepsali dohodu o vypouštění cyklonů z kosmodromu Alcantara. Příslušná dohoda
byla podepsána v říjnu 2003, přičemž v platnost
vstoupila o jedenáct měsíců později po ratifikaci
brazilským Ministerstvem zahraničních věcí. Podle ní by v Alcantaře měl vyrůst a poprvé být
použit startovací komplex pro rakety Cyklon-4
do 30. prosince 2006. Nicméně vzhledem k průtahům při ratifikaci smlouvy je pravděpodobný
skluz termínu do roku následujícího.
Ukrajina se také podílí na pilotované kosmonautice — ovšem především z prestižních důvodů, ne nějak systematicky. Je přitom zajímavé,
že mezi lety 1962 až 94 letělo do vesmíru celkem 15 kosmonautů narozených na Ukrajině (ve
skutečnosti ale zařazených do výcviku coby občané SSSR). V roce 1995 pak Ukrajina dostala
od USA nabídku vyslat svého astronauta do vesmíru na palubě raketoplánu. Využila jí v listopadu 1997, kdy na palubě Columbie startoval
Leonid Kadenjuk. Mimochodem, Kadenjuk byl
vybraný k letům do vesmíru už v roce 1976 a oddíl ruských kosmonautů opustil až v roce 1996:
poté, co přijal ukrajinské občanství a akceptoval
nabídku kleta na americkém raketoplánu.
Představitelé ukrajinské Národní kosmické
agentury měli zájem vyslat svého zástupce do
vesmíru na palubě ruské rakety Sojuz i v roce
2004 k dokončené stanici ISS. Ale její dobudování je prozatím v nedohlednu stejně jako
plány na let dalšího Ukrajince na oběžnou dráhu.
O ambiciózním projektu z devadesátých let
ohledně výroby vlastního vědeckého modulu pro
ISS ani nemluvě.
Kromě nosných raket a symbolicky i pilotovaných letů se Ukrajina podílí též na programu
komunikačních družic, zařízení pro dálkový
průzkum Země a vědeckých satelitů. Nicméně
i v těchto oblastech (např. programy Sič nebo
Okean) těží více z minulých zkušeností než ze
soudobé aktivity.
V předchozích odstavcích jsme se zmínili
o Brazílii a jejích kosmických ambicích. Její
pokusy o dobytí vesmíru vlastními silami má
kořeny už v šedesátých letech. Tehdy byla
poprvé vypuštěna dvoustupňová sondážní raketa
Sonda I. Poháněly ji motory na tuhé pohonné
látky, přičemž dokázala do výšky 100 kilometrů
dopravit užitečný náklad 4,5 až 5 kilogramů.
Dodnes byla použita 200krát.
Následoval vývoj dalších raket řady Sonda až
k nejmodernějšímu typu Sonda IV: v osmdesátých letech byl poprvé vyzkoušen tento nosič
s kapacitou 600 kg do 600 km. Sondu IV tvoří
jeden jediný stupeň (jeden metr průměr, osm
metrů délka a hmotnost 7500 kg), přičemž
hlavním cílem programu bylo získat technologie, znalosti a zkušenosti potřebné právě pro
vývoj vlastní nosné rakety VLS (Veículo Lancador de Satélite, nosný prostředek družic).
Brazílie neměla zájem o vlastní kosmickou
raketu náhodou: její bývalé vojenské vlády si
dobře uvědomovaly, že takto získají také prostředek pro dopravu bojových hlavic na velké
vzdálenosti. Není proto divu, že se o projekt
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Sonda N zajímala Libye a svého času také Irák.
Po ochladnutí armádního zájmu o tento program
chtěla Brazílie získat zahraniční investice pro
vývoj VLS nabídkou jejího komerčního využití
— nikdo ale neměl zájem o neodzkoušenou raketu s nejistou budoucností.
To byl také důvod, proč jsme si na první
zkušební start museli počkat až do roku 1997,
ač původní plány počítaly s jeho provedením
o osm let dříve. Důvodem byla právě skutečnost,
že veškeré náklady na vývoj musela Brazílie hradit ze svého omezeného rozpočtu.
Bohužel, první start stejně jako druhý o dva
roky později se skončily neúspěchem. Další
pokus o reparát měl být proveden v srpnu 2003,
ale nikdy k němu nedošlo. Raketa VLS totiž
několik dní před startem př závěrečných testech
explodovala. Bilance neštěstí byla tragická: 21
mrtvých (z toho jedenáct špičkových specialistů,
za které bude Brazílie jen velmi těžko hledat
náhradu). Navzdory této katastrofě se Brazílie
svého národního nosiče VLS nevzdala a hodlá
jej znovu připravit kletu nejpozději v roce 2006.
O rok nebo dva později se pak dočká i svého
prvního astronauta: bude jím Marcos Pontes.
Ten je v texaském Houstonu ve výcviku již od
roku 1998, přičemž svého prvního startu se měl
dočkat pět let po zahájení přípravy. Jenomže
zvohiění tempa výstavby ISS a především přerušení startů amerických raketoplánů po zkáze
Columbie zapříčinily odklad jeho hvězdné premiéry. Bez zajímavosti jistě není fakt, že Brazílie
chtěla v roce 2002 zařadit do výcviku ještě jednoho astronauta (měl jím být jeden ze čtveřice
José Carvalho, Luiz Cocentino, Wander Golfetto
a Mozart Louzada). Tyto plány ale už nejsou
v současnosti aktuální stejně jako je ohrožena
pro nedostatek financí vlastní brazilská účast na
programu ISS.
V Jižní Americe nyní ještě zůstaneme: svým
vlastním kosmonautem by se ráda pochlubila
také Chile. Ta sice na poli kosmického výzkumu
není nijak mimořádně aktivní, ale přece jen —
vlastní kosmonaut by pro ni znamenal značnou
prestiž. Už v roce 1992 vybrala čtveřici kandidátů pro lety na amerických raketoplánech
(Francisco Lehuede, Eduardo Pena, Cristian
Menne a Klaus von Storch), ale k dohodě s USA
nakonec nedošlo. Poté se v roce 2002 pokusila
„protlačit" svého kandidáta Klause von Storcha
do ruské kosmické lodi Sojuz na základě běžného komerčního kontraktu (20 mil. dolarů za
let). Von Storch ale neprošel v Moskvě lékařskými testy, a protože byl jediným kandidátem (což
je přinejmenším zvláštní), celý projekt padl.
Nicméně Chile se svého zástupce na oběžné
dráze možná přece jen dočká: při své návštěvě
na podzim 2004 nabídl ruský prezident Vladimir
Putin možnost letu chilského kosmonauta na lodi Sojuz. Výprava by se mohla uskutečnit do
konce roku 2007.
Z Jižní Ameriky se nyní přesuňme do Severní
— přesněji do Kanady. Její kosmický výzkum je
velmi úzce provázán s programy NASA a její
hlavní oblastí zájmu je pilotovaná kosmonautika.
Ostatně, v čele CSA (Canadian Space Agency)
stojí bývalý trojnásobný astronaut Marc Garneau.
Pro program ISS Kanada vyvíjí automatický
robotický manipulátor SSRMS (Space Station

Remote Manipulator System), který je klíčovým
pro montáž i následnou údržbu stanice. Mimochodem, jeho mladší bratříček RMS létal (a vlastně dodnes létá) na palubách raketoplánů, kde
odvedl obrovské množství práce. Ne náhodou se
zařízení přezdívá „kanadská ruka".
SSRMS se vlastně skládá ze čtyř součástí,
které budou vypuštěny v průběhu čtyř letů raketoplánů (ne jako hlavní náklad):
• RMS (Remote Manipulator System) je
hlavní částí robotického manipulátoru: jedná
se o patnáctimetrovou paži se sedmi stupni
volnosti (vypuštění při letu Endeavour STS100 v dubnu 2001).
• MT (Mobile Transporter) je mobilní plošina,
která umožní pohyb manipulátoru po celé
délce příhradového nosníku ISS (Atlantis
STS-110 v dubnu 2002).
• MBS (Mobile Base Structure) je zařízení
sloužící coby přechodový stupeň mezi RMS
a MT (Endeavour STS-111 v červnu 2002)
• SPDM (Special Purpose Dexterous Manipulator) je speciální nástavec na manipulátor,
který umožní vykonávat i velmi jemné nebo
na přesnost náročné práce (plán STS-125
v listopadu 2007).
Celé zařízení bude mít hmotnost 1640 kilogramů a může manipulovat až se stošestnáctitunovým nákladem (což je hmotnost raketoplánu). Bez zajímavosti jistě není fakt, že kanadský manipulátor není pevně přichycený k jednomu místu ISS, ale že se může velmi volně
pohybovat na jejím povrchu — vlastně se jedná
o paži, která má dvě ruce a může se tak pohybovat jako píďalka.

Jeden z mála zveřejněných snímků izraelské
průzkumné družice Ofeq.
Severokorejská raketa Taepo Dong-1 míří v srpnu 1998 na oběžnou dráhu.

Díky důrazu na pilotované lety má před sebou
kanadský oddíl kosmonautů (v současné době
ho tvoří šest osob) velmi slušné vyhlídky. Steve
MacLean bude přítomen hned na palubě prvního
montážního letu raketoplánu po obnovení jejich
provozu (Atlantis STS-115 počátkem roku 2006)
a David Williams by jej měl vzápětí následovat
(STS-118 před koncem 2006). Krom toho se
Robert Thirsk připravuje jako záložník evropského kosmonauta pro let na ruském Sojuzu
TMA-6 (duben 2005) s vyhlídkou na nominaci
do hlavní posádky v lodi s číslem sedm nebo
osm. Christopher Hadfield by zase měl dlouhodobě pracovat na ISS jako první neruský či neamerický velitel stanice (datum letu zatím nebylo stanoveno).
Kromě pilotované kosmonautiky Kanada klade důraz na program Radarsat: dálkový průzkum
Země pomocí radarové aparatury SAR (Synthetic Aperture Radar). První družice byla vypuštěna v listopadu 1995, se startem druhé se počítá
v průběhu roku 2005. V souvislosti s americkou
iniciativou uvažující o obnovení letů na Měsíc
a o pilotované výpravě na Mars oznámila Kanada, že začala zvažovat vyslání vlastní sondy
k rudé planetě, a to v roce 2009 nebo 11.
Z amerického kontinentu se přesuňme za
oceán — a to východním směrem, do Izraele. Do
země, která je v současném světě z mnoha
ohledů specifická. A nejinak je tomu i v případě
jejího kosmického výzkumu. Protože se nachází
v politicky velmi nestabilní oblasti a protože její
vztahy se sousedními zeměmi jsou vším možným, jen ne ukázkovými, nemůže ani své kosmické rakety vypouštět běžným způsobem: tedy
na východ. Start na východ je totiž výhodný
z energetického hlediska, protože díky zemské
rotaci má vzlétající raketa už v okamžiku startu
určitou rychlost. Naproti tomu př startu na západ
musí tuto dopřednou rychlost nejprve eliminovat, a pak teprve musí začínat „od nuly". A krom
toho jsou výrazně redukovány možnosti vypouštění těles na různé dráhy.
Nicméně starty z izraelské základny Palmachim nejsou z politických důvodů východním směrem možné, a tak musí raketa Šavit
(poprvé vypuštěna v roce 1988) vzlétat na západ, nad Středozemní moře. Do konce roku
2004 takto Izrael uskutečnil šest pokusů o vypuštění vlastní špionážní družice Ofeq, tři ale
neúspěšné. Příští start se připravuje na přelom
let 2006-07.
Už od počátku devadesátých let uvažoval
Izrael o letu svého vlastního kosmonauta. Jednání s Ruskem nejprve zkrachovala, úspěšná byla až dohoda se Spojenými státy. Nicméně již
před jejím uzavřením Izrael provedl výběr nejvhodnějších kandidátů pro kosmickou výpravu
a oznámil, že hlavním kandidátem je „plukovník
A." (z bezpečnostních důvodů nebylo zveřejněno jeho jméno). Až v roce 1997 se měl svět
dozvědět, že to je plukovník Ilan Ramon.
Byl jmenován členem osádky raketoplánu Columbia STS-107, jehož start byl ovšem dva roky
odkládán. Columbia pak konečně odstartovala
16. ledna 2003 — nikdo ze sedmičlenné osádky
se ale na zemi už nevrátil. Při přistávacím manévru 1. února 2003 se raketoplán rozpadl a všichni
astronauti zahynuli.
Jeho náhradníkem měl být Itzhak Mayo, ten
KOZMOS 1/2005
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Izraelská kosmická raketa Šavit startuje.

Izraelský astronaut llan Ramon se sice do vesmíru dostal, ale v únoru 2003 zahynul při přistávacím manévru raketoplánu Columbia.
ale nikdy vlastní výcvik nezahájil a z Houstonu
odešel velmi dlouho před startem Columbie.
Nikdy nebyla uspokojivě zodpovězena otázka
„proč".
Izrael by se sice rád dočkal vlastního kosmonauta, který by absolvoval hvězdnou misi a v pořádku se vrátil na Zemi, ale to je zřejmě v příštích letech nepravděpodobné. Žádná takováto
jednání se s Ruskem či USA oficiálně nevedou.
A tak musíme jen jako rétoriku brát prohlášení
izraelského velvyslance v USA poté, co byly
v lednu 2004 zveřejněny plány na pilotované lety
na Měsíc a na Mars: „USA by měly zvážit, zdali
by se izraelský kosmonaut nemohl (v rámci této
iniciativy) vydat na Měsíc."
Zatímco Izrael už díky své raketě Šavit do
vesmíru svoje družice umístil, nedaleký Irán to
teprve má v plánu. A to v nikterak vzdálené budoucnosti: v březnu či dubnu 2005 má modifikovaná raketa Šahab-3 (někdy též Zelzal)
umístit do vesmíru dvacetikilogramovou družici
Safir-313 (což je perské slůvko „vyslanec"). Pozorovatelé se ale domnívají, že hlavním cílem
celého kosmického programu je vyvinout technologie pro rakety dlouhého doletu.
Mimochodem, část těchto technologií získal
Irán nákupem od Severní Koreje, která se do
kosmického výzkumu pokusila zapojit v srpnu
1998. Tehdy celý svět vzrušila zpráva o startu
severokorejské rakety, která proletěla nad japonským územím. Ještě větší překvapení ale přinesla oficiální zpráva Pchjongjangu s tím, že raketa
umístila na oběžnou dráhu družici Kwangmyongsong-1 (Jasná hvězda). Následující dny
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a týdny pak byly piné protichůdných zpráv, zda
je tato informace pravdivá či nikoliv.
Nejprve vše vypadalo jen jako severokorejská
provokace, neboť druhý stupeň nosiče přelétl
japonské území a dopadl do moře. Samozřejmě,
že tento incident vyvolal zostření napětí v již tak
dosti kritické oblasti. Dokonce i po oznámení,
že šlo o vypuštění satelitu, se americký Pentagon
domníval, že jde o lživé prohlášení mající za cíl
zmírnit mezinárodní rozhořčení po zkušebním
testu balistické rakety nad Japonskem.
Teprve po několika dalších dnech byly Spojené státy nuceny přiznat, že skutečně šlo o kosmický start. Podle všeho se ovšem nezdařil. Přestože Severní Korea oznámila parametry oběžné
dráhy družice (perigeum 219 kilometrů, apogeum 6978 km, doba jednoho oběhu 165 minut),
žádná pozorovací stanice na světě ji nezaznamenala. Dokonce i ruská agentura ITAR-TASS,
která zprávu o vypuštění satelitu jako jediná
potvrdila později připustila, že pouze převzala
informace ze severokorejského zdroje.
To ovšem nebránilo Pchjongjangu ve zveřejnění zprávu, že 14. září 1998 družice dokončila
stý oběh zeměkoule a že pokračuje v činnosti.
Tou se rozumělo vysílání revolučních písní
„Píseň generála Kim Il Sunga" a „Píseň generála
Kim Čong Ila" na frekvenci 27 MHz. Společně
s nimi měla mířit do éteru v Morseově abecedě
vysílaná skladba „Jásající Korea".
Dodatečně bylo upřesněno, že raketa Taepo
Dong-1 podle všeho pro technickou závadu nedokázala spinit svůj úkol a dopadla do oceánu při
pobřeží Aljašky. Severní Korea od té doby dodržuje moratorium na zkoušky raket dalekého
doletu a žádný další pokus o vypuštění umělé
družice už neuskutečnila.
Naproti tomu Jižní Korea se na kosmický

Kanadská družice Radarsat-2 pro dálkový pi4
zkum Země.
Kanadský robotický manipulátor SSRMS pro
stanici ISS.

Na záběre iránské televize startuje raketa Šahab-3, která by se měla stát záldadem kosmického nosiče.
výzkum vrhla velmi intenzivně. V říjnu 2004
podepsala agentura KARI (Korean Aerospace
Research Institute) s ruskou konstrukční kanceláří NPO Chruničev dohodu o spolupráci na
vývoji nové nosné rakety KSLV-1 (Korean
Space Launch Vehicle). Jde o dvoustupňový nosič schopný vynášet družice o hmotnosti až 100
kilogramů na nízkou oběžnou drahu, přičemž
premiérový let se očekává v roce 2007. Ruská
strana má vybudovat startovací komplex a dodat
první stupeň nosiče.
Jižní Korea se také připravuje k vyslání svého
zástupce na palubu ISS. Původně tato mise byla
ve spolupráci s Ruskem plánovaná na rok 2005,
ale havárie Columbie a přeskupení letů tento
záměr oddálilo. Nicméně v dubnu 2005 by měla
čtveřice vybraných kandidátů zamířit do Moskvy
na předletové prohlídky, kde bude vybrána dvojice adeptů pro start chystaný na podzim 2006
(jeden poletí, druhý bude náhradníkem).
Za let by měla Jižní Korea zaplatit Rusku 22,6
mil. dolarů, přičemž dvacet miliónů mají dát
jako sponzorský příspěvek místní televizní stanice. Mimochodem, není to poprvé, co se jihokorejská média angažují v kosmickém programu. Už v devadesátých letech se ve Hvězdném
městečku připravovala dvojice novinářů Uk Čan
Pak a Ming Čel Kim ze společnosti Korean
Broadcasting System, ale z plánů na jejich let na
stanici Mir nakonec sešlo.
A ještě jedna asijská země se připravuje vyslat
svého zástupce do vesmíru na palubě ruské kosmické lodi. Je to Malajsie, přičemž let nabídlo
Rusko jako prémii za nákup osmnácti letounů
Suchoj Su-30 MKM v ceně 900 mil. dolarů. Dohoda byla podepsána v květnu 2003, přičemž
s realizací letu se počítalo v roce 2005. Vzhledem ke známým problémům po zkáze Columbie
se ale jeho realizace odkládá na podzim 2007.
Nicméně už nyní v Malajsii probíhá konkurs na
kosmonauta — dosud se přihlásilo přes 4000 zájemců.
Tomáš PŘIBYL
Foto: archiv autora
Příště: Vesmír „Made in U.S.A.

ALBUM POZOROVATETA
digitálu), ktorý zo svojho „balkónového observatória"
v Petržalke spravil aspoň pár obrázkov. Pozorovanie
nám hlásili a obrázky poslali aj naši priatelia na Kysuciach (Janči Mžsiar a Peter Delinčák), vo Zvolen pozoroval Peťo Zbončák.
Viac na:

Aký bol?
(Ohliadnutie za rokom 2004)
V januári zvyknú ludia bilancovať „starý" rok. Prinášam stručné ohliadnutie za rokom 2004 z pohTadu
skupiny astronómov amatérov, ktory'ch hlavným stanom je Hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Okrem „domácich", t. j. zamestnancov hvezdárne, priaznivcov a knížkarov, sa na dianí v značnej miere podiefa aj naša skupina pozorovateTov z Bratislavy (Roman Piffi, Miro
Grnja, Ivan Majchrovič), ktorá tu našla svoj astronomický domov, kedže v našom hlavnom meste hvezdáreň
nie je. Bratislavská skupina do svojich radov prijala aj
externistov — Petra Zbončáka zo Zvolena a Jara Grňu
(Srbsko a Čierna Hora). Všetci sme vďační Palovi Rapavému aj všetkým ostatným pracovmkom „našej
hvezdárne" ako zvykneme Hvezdáreň v Rimavskej Sobote nazývaf, za poskytnutie skvelého zázemia.
Rok 2004 móžeme považovať za veTmi úspešný.
Niesol sa hlavne v znamení digitalizácie pozorovaní,
testovania CCD kamier, CCTV kamier, webkamier
a digitálnych fotoaparátov. Okrem pozorovaní klasických úkazov sa podarilo realizovať aj mimoriadne kvalitný a úspešný projekt pozorovania prechodu Venuše
pred slnečným diskom. Ale všetko pekne po poriadku
a chronologicky.
24. 1. — konjunkcia Venuše s Mesiacom, pozorovanie kométy Linear C/2002 T7, prvý krátky výjazd za pozorovaním v mrazivom počasí do okolia
hradu Devín, Miro odskúšal svoj Newton 200/800
a samozrejme digitálny fotoaparát.
Viac na:
http://www.szaa.sk/pozorovania/ven240Llltin
29.1. — zákryt H1P27972 planétkou (308)Polyxo.
Na výjazd do Rimavskej Soboty sa z Bratislavy vydal
Roman a Ivan. Kedže Palova noha bola ešte stále „nepojazdná", stal sa tak tretím pozorovateTom, ktorý ostal
na hvezdámi. Zvyšok pozorovateTov uskutočnil výjazd
do okolia. Pozorovali sme CCTV kamerou Oskar,
„drift-scan„ CCD kamerou SHT a vizuálne binokulármi. Počasie si z nás opáf vystrelilo, zamračilo sa pred
zákrytom, pár minút po zákryte sa na nejaký čas ukázala jasná obloha. Smola. Malou útechou boto zistenie, že
CCD kamerou SHT sme v rámci testov neplánovane
nasnímali samotnú planétku pred jej zákrytom. Opáť
jeden pozitívny poznatok.
Viac na:
http://www.szaa.sk/pozorovania/polyro/polyxo2.litin
29. 2. — štart stránky www.venustransit.sk 100
dní pred úkazom.
Viac na: www.venustransit.sk
19.3. —21.3. — Messierov maratón. S myŠlienkou
digitálnej formy Messierovho maratónu ako perfektnej
relaxačnej činnosti prišiel Roman, v pláne sme malí
nasnímať čo najviac objektov pomocou CCD kamery.
Test „deň pred" dopadol dobre, všetko fungovalo ako
hodinky. Kedže vžčšina z nás bola v piatok pracovne
zaneprázdnená do Rimavskej Soboty sme dorazili až
neskoro v noci a uspokojili sme sa s 28 objektami
v rámci testu s tým, že na druhý deň uskutočníme
maratón naostro. Murphy si zasa zmyslel, že až tak sa
nám dariť nemóže a na druhý deň hola obloha beznádejne zamračená... V Rimavskej Sobote sa okrem Pala
ešte zišli Roman, Miro, Peter a Lubo Urbančok. K pozorovaniu sa nám cez stránku www.szaa.sk podarilo
vyprovokovaf aj krúžkarov na astronomickej pozorovateTni pri Gymnáziu v Martine. Keby počasie

Hviezdokopa M13, CCD SHT, 5,6/1000, foto: R.
Piffi a P. Zbončák.

10. 5. — 14. 5. — pozorovanie kométy NEAT
(d2001 Q4). Z Kysúc sa s pozorovanhn ohlásil Janči
Másiar aj Peter Delinčák. Pekná kométa nedala pokoja
ani Petrovi Kušnirákovi, ktorý popri svojej práci stihol
pár sérii snímkov cez „šesfdesiatpáťku" v Ondřejove.
V Bratislave sme kométu pozorovali aj napriek tradične
nic ideálnym podmienkam.
Viac na:
http://www.szaa.sk/pozorovania/g4.htin
8. 6. — prechod Venuše pred slnečným diskom.
Velký pozorovací projekt realizoval kolektiv pozorovateTov MO SZAA a pracovníkov Hvezdárne v Rimavskej Sobote. O našej účasti a výsledkoc sme už
v Kozmose písali, dopiniťby snáábolo dobré informáciu, že napriek tomu, že sme sa na záverečné vyhodnotenie medzinárodnej kampane nedostali, náš tím
pripravil velký poster, kde sme zhmuli všetko, čo sa
nám podarilo. Na ofrciálnych stránkach www.
vt-2004.org zo všetkých uverejnených snímkov (približne 600) sme mali viac ako 6% našich. Na plagáte
ESO s výberom fotografii z 23 snímkov boli dva zhotovené v Rimavskej Sobote...
Viac na:
http://www. venustransit.sk

Prázdniny

M27 — Hmlovina M27, CCD SHT, 5,6/1000, foto:
R. Piffi a P. Zbončák.

Venuša s Plejádami 2.4.2004, foto: P. Rapavý.
nebolo spravilo škrt cez rozpočet (podobne ako v Rimavskej Sobote) holi by mladí pozorovatelia určite
dosiahli oveTa lepší výsledok. Napriek tomu to bol
výkon ako sa patrí a preto sa móžeme tešiť na Messierov maratón 2005.
Viac na:
http://www.szaa.sk/pozorovania/inaraton.lznn
2. 4. — 5. 4. — konjunkcia Venuše a M45. Fotogenický úkaz zaujal hlavne majiteTov digitáinych fotoaparátov. Pekné snímky urobil Palo, ale aj Miro v Bratislave a Sveťo Štefeček v Sobotišti.
Viac na:
hup://www szaa slJpozorovania/in45_venus/in45 versus han
4. 5. — úpiné zatrneme Mesiaca. Bratislavčania
ostali doma, takže v Rimavskej Sobote urobil sadu fotografií Palo. Murphy opdť úradoval, v Bratislave sa
prevalovala oblačnosť. Po rozpustení stretnutia sa ako
na potvoru na druhej strane Bratislavy krásne vyjasnilo.
Situáciu zachraňoval Miro (vtedy jediný náš vlastník

Podporte astronómiu
Astronómia nemá u nás v súčasnosti „ustlaté na ružiach", no každý, kto má
o ňu záujem alebo ju chce podporiť, móže tak urobiť venovaním 2 % svojej dane.
Možnosť podporiť niečo ušlachtilé majó fyzické i právnické osoby.
Jednou z organizácií, ktorá sa na Slovensku venuje astronómii je Slovenský
zvIz astronómov amatérov, ktorý je ako prijímatel2% registrovaný v centrálnom

7a7namenali sme skvelé série detailov velkých aktivnych oblastí na Slnku (NOAA 0652, 0656, 0661).
Palo Rapavý sa móže pochváliť nádhernými snímkami
slnečných protuberancií (21. 7., 23. 7., 31. 7.), ktoré
sme poskladali do fascinujúcich animácii, ktoré vyvolali obdiv aj v zahraničí.
Perzeidy — tradičný meteorický roj sme pozorovali
nielen vizuálne, ale aj pomocou CCTV techniky a testovali sme aj univerzálnu CCD kameru SHT v spojení
so širokouhlým objektívom. Snímky nás naozaj prekvapili svojou kvalitou a možnosťou ďalšieho využitia
napffidad pri pozorovaní premenných hviezd. Samozrejme, že sme prevádzali aj klasické vizuálne a fotografické pozorovanie.
Viac na:
lzttp://wivw.szaa.sk/pozorovania/slnko.htm
28. 10. — zatmenie Mesiaca — klasický úkaz pozorovala naša skupina roztrúsená po Slovensku.
O naháňaní sa s hnilou a oblačnosťou bol článok v Kozmose 6/2004. Ozval sa nám aj Peter Delinčák z Kysúc,
Miro Znášik zo Žilinskej hvezdárne a Katka Žilinská
z Martina.
Viac na:
http://www.szaa.sWpozorovania/inec2810.htm
Záverom pár myšlienok. Mrzí nás, že si veía astronómov necháva svoje práce, fotografie, skúsenosti
a výsledky z pozorovaní pre seba „v šuplíku" a nepodelia sa s ostatnými. Niekedy ale móže aj úpine
jednoduchý podnet vyvolať reťazovú reakciu dalších
myšlienok u niekoho mého a výsledkom móžu byť veci, ktoré neraz prekvapia aj samotného autora myšlienky. Prosím, aby astronómovia amatéri brali tento
článok ako podnes pre živšiu vzájomnú komunikáciu.
Internetové stránky SZAA (http:/hvww.szaa.sk) sú
k dispozícii aj pre vaše pozorovania či výsledky. Stačí
len napísať. Samozrejme, privítame akýkoívek podnet
na spoluprácu a s našimi skúsenosťami sa velmi radi
podelíme s mými.
Ivan Majchrovič
a kolektiv pozorovateTov MO SZAA
a pracovníkov Hvezdárne v Rimavskej Sobote

notárskom registri. O našich aktivitách sa móžete dočítať na stránkach skvelého časopisu Kozmos alebo na stránkach www.szaa.sk.
Na vypinenie tlačiva budete potrebovať len niekolko minút, no dobrý pocit, že
ste podporili dobni vec vám ostane dlho. Za vašu podporu srdečne áakujeme!
Údaje:
Meno: Slovenský zvIz astronómov amatérov. Právna forma: občianske
združenie. Sídlo: Tomášovská 63, 97901 Rimavská Sobota. IČO: 00470503.
KOZMOS 1/2005
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Obloha v kalendári
Pripravil PAVOL RAPAVÝ

Všetky časové údaje st v SEČ

Na začínajúce sa jarné obdobie sa mnohí obdivovatelia nočnej oblohy tešia. Noci stí cite pomerne dlhé, no teploty prijateTnejšie. Z planét viditelných volným okom nám bude chýbať len jasná Venuša, ktorá bude blízko Slnka a na jej žiarivú krásu
si musíme počkať až do mája. Snáď sa nám podari
„Ulovit" tenučký kosáčik Mesiaca či odfotografovať niektorú z konjunkcii. Uhorkovú sezónu majú
meteorári, no určíte si prídeme na svoje pri kométe
Machholz, ktorá je na oblohe skutočnou trvalkou
alebo len o niečo slabšou T4. Ak Ste ešte nevideli
zákryt tak tentokrát nepremeškajte zákryt Antaresa
Mesiacom.

Planéty
Merkár je začiatkom februára síce od Slnka uhlovo vzdialený takmer 10, no nevhodné geometrické
podmienky spósobujú, že je nepozorovatefný, nakolko vychádza len krátko pre Slnkom. 14. 2. je
v homej konjunkcii a tak ho na oblohe nájdeme až
v tretej februárovej dekáde (25. 2. má na konci občianskeho súnuaku výšku nad obzomm 2° a-1,3 mag).
Podmienky jeho viditelnosti sa však rýchlo zlepšujú,
12. 3. je v maximáhtej východnej elongácii (18°) a
zapadá viac ako 1,5 hod po Slnku ako objekt
-0,2 mag. Po elongácii sa začne uhlovo približovat
k Slnku, v polovici poslednej marcovej dekády zapadá na konci občianskeho súmraku ako slabý objekt
3,5 mag a 29.3. bude v homej konjunkcii so Slnkom.
11.3. bude v konjunkcie s Mesiacom a tak večer
po západe Slnka máme dobrá príležitosť získať
peknú fotografiu Merkúra (—0,4 mag) s uzučkým
kosáčikom Mesiaca.
Venuša (-3,9 mag) je začiatkom februára len
velmi nízko nad východným obzorom, vychádza
na začiatku občianskeho súmraku. Nesk& sa podmienky jej viditelnosti zhoršujú, nakoTko posledný
marcový deň bude v hornej konjunkcii. Na večernej oblohe ju nájdeme až koncom apríla. V čase
okolo hornej konjunkcie sa móžeme pokúsiť o pozorovanie Venuše „v spine", musíme však byť dostatočne opatrní, nakolko bude uhlovo velmi blízko
Slnka (31.3. len 1,3° a jej uhlový priemer bude 9,7").
Mars (1,4 — 0,9 mag) vychádza začiatkom februára okolo 4:30. Podmienky jeho viditelnosti sú
počas oboch mesiacov takmer rovnaké, koncom
marta je na začiatku občianskeho súmraku len vo
výške 12°. Presunie sa z Hadonosa a Strelca a 21.3.
do Kozorožca. Vzrast jeho jasnosti súvisí predovšetkým s jeho približovaním sa k Zemi. Jeho
vzdialenosť sa zmenší z 2,03 na 1,61 AU. 5. 2.
bude v málo výraznej konjunkcii s ubúdajúcim
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február
_ marec

Mesiacom (5'), obe telesá nájdeme ráno nad juhovýchodným obzorom. Podobná situácia sa zopakuje aj 6. marta. 6. až 9. 2. sa bude Mars pohybovať
v okolí hmlovín M 20 (Trifid) a M 8 (Lagúna)
a 14.— 19.2. v blízkosti gurových hviezdokóp M 28
a M 22. Aj keá je rozdiel jasností týchto objektov
a Marsu velký, určíte je to výzva pra astrofotografov.
Jupiter (-2,2 až —2,5 mag) v Panne vychádza
na začiatku tohto obdobia 1,5 hodinu pred polnocou, no jeho nočná viditeTnosť sa predlžuje a koncom marta vychádza už krátko po západe Slnka,
nakolko 3.4. bude v opozícii. 2. 2. je stacionárny
a začne sa pohybovať spňtne. Jeho vlastný pohyb
móžeme pozorovať porovnaním s hviezdou 6 Vir
(4,4 mag) ku ktorej sa priblíži 21. 2. na štvrť
stupňa. 27. 2. a 26. 3. nastanú jeho relatívne tesné
konjunkcie s Mesiacom mimo nášho územia budú
pozorovaterné aj zákryty. Z nášho územia budeme
mócť pozorovať len blízkosť oboch telies po ich východe, Mesiac je však vo velkej fáze.
Saturn (—0,3 - 0,1 mag) sa pohybuje retrográdne v súhvezdí Blížencov až do 22. 3. kedy je
v zastávke a začne sa pohybovať v priamom smere.
Začiatkom februám je viditelný takmer celú noc,
zapadá až po 6. hod. Do konta marta sa jeho
nočná viditeTnosť skráti, zapadne po 2. hod. Saturnove prstence sú široko roztvorené, vidíme ich

Mesúc

z južnej strany. Celonočnú viditeTnosť móžeme
využiť na získanie klasických fotografií v okulárovej projekcii alebo pomocou webkamery. 20. 2.
a 13.3. nastanú jeho málo výrazná konjunkcie
s Mesiacom. Z hradiska fázy Mesiaca je marcová
konjunkcia fotogenickejšia.
Urdu (5,9 mag) je 25. 2. v konjunkcii so Slnkom a tak podmienky jeho viditeTnosti sú podpriemerné. Začiatkom februara je na konci občianskeho súmraku vo výške 13°, no jeho viditeTnosť sa
ry'chlo skracuje a v polovici mesiaca sa stratí vo
večernom súmraku. Po konjunkcii sa podmienky
jeho viditeTnosti nezlepšia, nakoTko aj napriek
dostatočnej uhlovej vzdialenosti od Slnka (32°)
bude koncom marca na začiatku občianskeho súmraku vo výške len 3°.
Neptán (8,0 mag) v Kozorožcovi má podmienky viditelnosti ešte nepriaznivejšie ako Urán.
V konjunkcii so Slnkom je 3. 2. a tak ráno ho
s ťažkosťami móžeme hTadať až v polovici marca.
Koncom marca bude od Slnka uhlovo vzdialený
síce až 55°, no nepriaznivý sklon ekliptiky k obzoru sp8sobí, že na začiatku občianskeho súmraku
jelen vo výške len 10°.
Pluto (14,1 mag) v Hadovi má mierne sa
zlepšujúce podmienky, koncom marca kulminuje
04:30 vo výške 26°. 27. 2. je v zastávke a na jeho
vyhradanie výkonným d'alekohíadom nám dobre
poslúži hviezda x Ser (3,5 mag) od ktorej bude
v polovici marca len 17'.
Mesiac krátko po nove máme možnosť vidieť
v takmer rekordnom čase 9. 2. Pri západe Slnka je
mladý Mesiac (17 hod. 28 min.) uhlovo vzdialený

Zákryty hviezd Mesiacom (február — marec)
Dátum

UT
f
XZ
mag
CA
PA
a
h m s
'
°
s/o
1.2.
5 2535
R
19702
5,8
236
172
+355
4.2.
4 611
D
22374
0,9
-27S
160
9
4.2.
453 7
R
22374
0,9
+55S
242
126
13.2.
19 19 34
D
2496
7,0
132
+275
39
15.2.
16 57 20
D
4376
5,2
+82N
67
98
15.2.
18 3 8
D
4409
+73S
92
102
5,9
18.2.
1648 4
D
8068
6,1
122
+58S
125
19.2.
1733 3
D
10087
7,0
+41S
148
129
20.2.
2 858
D
10614
5,6
+75N
86
-3
21.2.
1 12 41
D
6,2
12076
+75N
93
29
17.3.
22 37 43
D
7791
4,5
+87S
2
93
17.3.
23 35 53
R
7791
4,5
-82N
278
-18
18.3.
2143 6
D
9748
6,8
+81N
87
46
18.3.
23 56 21
D
9863
6,6
+10S
176
-121
20.3.
0 31 14
D
11604
5,4
+68S
124
-18
20.3.
20 41 43
D
12810
6,1
+22N
39
284
22.3.
20 12 48
D
15199
6,3
+73S
133
79
25.3.
18 15 37
D
18314
3,9
+2S
96
33
25.3.
1914 3
R
18314
3,9
+52N
330
27
29.3.
2338 4
R
21701
6,7
+39N
337
12
30.3.
152 5
D
21794
5,4
-84N
99
99
30.3.
3 732
R
21794
5,4
+71N
304
87
Predpovede sú pre polohu %= 20`E a cP0 = 48,5'N s nadmorskou výškou 0 m. Pre konkrétnu polohu ?, 4
ta zo vztahu t = t0 + a(Ä - ÄO) + b(cp — cp 0), kde koeficienty a, b sú uvedené pri každom zákryte.

b
s/o
3
-32
74
-337
36
-59
-46
-164
-81
-95
-90
-85
-85
-249
-111
309
-80
83
-39
-28
-1
—52
sa čas počí-
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Tabulky východov (február — marec)
Slnko

1.2.
8.2.
15.2.
22.2.
1.3.
8.3.
15.3.
22.3.
29.3.

Vých. Záp.
7:09 16:39
6:59 16:50
6:47 17:02
6:35 17:13
6:22 17:24
6:08 17:35
5:53 17:45
5:39 17:56
5:24 18:06

Astronomický
zač. kon.
5:16 18:32
5:07 18:42
4:57 18:52
4:46 19:02
4:33 19:13
4:19 19:24
4:04 19:35
3:48 19:47
3:31 19:59

Mesiac
1.2.
8.2.
15.2.
22.2.
1.3.
8.3.
15.3.
22.3.
29.3.

Východ
—
7:14
9:29
15:11
23:39
5:41
7:53
14:07
22:49

Západ
9:51
16:01
0:10
6:21
8:15
14:58
—
4:47
6:42

Merkúr
1. 2.
8.2.
15.2.
22.2.
1.3.
8.3.
15.3.
22.3.
29.3.

Východ
6:58
7:02
7:02
6:58
6:50
6:36
6:14
5:43
5:10

Západ
15:40
16:17
16:59
17:45
18:32
19:11
19:27
19:06
18:12

Venuša
1.2.
8.2.
15.2.
22.2.
1.3.
8.3.
15.3.
22.3.
29.3.

Východ
6:34
6:34
6:30
6:24
6:16
6:06
5:56
5:44
5:33

1.2.
8.2.
15.2.
22.2.
1.3.
8.3.
15.3.
22.3.
29. 3.

Východ
4:30
4:25
4:19
4:12
4:04
3:54
3:44
3:32
3:20

Západ
15:18
15:37
15:57
16:17
16:38
16:58
17:19
17:39
17:59

Mars
Západ
12:43
12:36
12:31
12:26
12:23
12:20
12:18
12:17
12:17

Jupiter
1. 2.
8.2.
15.2.

Východ
22:27
21:59
21:30

Západ
9:41
9:14
8:46

Súmrak
Nautický
zač. kon.
5:52 17:55
5:44 18:05
5:33 18:16
5:22 18:26
5:09 18:36
4:55 18:47
4:41 1858
4:26 19:09
4:10 19:20

22.2•
1. 3.
8.3.
15.3.
22.3.
29.3.

Občiansky
zař, kon.
6:30 17:18
6:21 17:29
6:10 17:39
5:58 17:50
5:45 18:00
5:32 18:11
5:17 18:21
5:03 18:32
4:48 18:42

21:01
20:30
19:59
19:28
18:56
18:23

8:18
7:49
7:21
6:52
6:23
5:54

Saturn
Východ
1.2.
14:40
8.2.
14:10
15. 2.
13:40
22.2.
13:10
1.3. 12:41
8.3. 12:12
15. 3.
11:44
22.3. 11:163:02
29.3.10:492:35

1.2.
8.2.
15.2.
22.2•
1.3.
8.3.
15.3.
22.3.
29.3.

Západ
6:21
5:52
5:23
4:55
4:26
3:58
3:30

Urán

.

Východ
8:07
7:40
7:13
6:47
6:20
5:53
5:26
5:00
4:33

Západ
18:39
18:13
17:48
17:23
16:57
16:32
16:07
15:41
15:16

Neptún
1.2.
8.2.
15.2.
22.2•
1.3.
8.3.
15.3.
22.3.
29.3.

Východ
7:17
6:51
6:24
5:57
5:30
5:03
4:36
4:09
3:42

Západ
16:48
16:22
15:56
15:30
15:04
14:38
14:11
13:45
13:19

Pluto
1.2.
8.2.
15.2.
22.2•
1.3.
8.3.
15. 3.
22.3.
29.3.

Dotyčnicové zákryty
~13.3.

Východ
3:36
3:09
2:43
2:16
1:48
1:21
0:54
0:26
23:55

Západ
13:19
12:53
12:26
11:59
11:32
11:05
10:38
10:10
9:43

od Slnka 10° vo výške 5° na obzorom. Ak si zapamátáme miesto kde zapadlo Slnko, Mesiac zapadne 1' východnejšie 40 minút po Slnku. 11.3. už
nájdeme uzučký Mesiac bez problémov, nakolko
na konci občianskeho súmraku je vo výške 9'.
V tomto čase je 32 hodín po nove a je z neho
osvetlených 2,2 %. Necelé 4' seveme od Mesiaca
bude Merkúr a tak určite nenechajme zahárať našu
fotografickú techniku.

Dátum

RA(2000)

D(2000)

mag

Efemerida planétky (2) Pallas
1.2.
6.2.
11.2.
16.2.
21.2.
26.2.
3. 3.
8.3.
13.3.
18.3.
23.3.
28.3.
2.4.

4.2. bude od nás pozorovatelný zákryt Antaresa
Mesiacom a tak aj tí, čo neholdujú pozorovaniu
zákrytov by si nemali nechať ujsť tento výnimočný
úkaz a získat tak niekorko pekných obrázkov či
videosekvencií. Ďalšie zákryty Antaresa, od nás
však nepozorovatelné, nastanú 3. a 30. marca.

12b41,7m
12h43,2m
12h44,l m
12b44,2m
12h43,6m
12h42,3m
12h40,4m
12h37,9m
12h34,9m
12h31,6m
12h28,1m
12h24,5m
12h21,Om

—7'32,8'
—6"24,8'
-5'07,3'
—3'40,5'
-2'04,9'
-0'21,5'
+ 1'28,5'
±3'23,l'
+5'20,2'
+7'17,3'
+9'11,8'
+11'01,2'
+12'43,6'

8,1
8,0
7,9
7,7
7,6
7,5
7,4
7,3
7,2
7,1
7,1
7,2
7,3

Efemerida planétky (52) Europa

Dotyčnicové zákryty nás priam obstrerujú a až
na jeden sa nášmu územiu vyhýbajú.
1. 2. nastane velmi srubný zákryt (5,5 mag) 13°
na tmavej strane Mesiaca, ktorý je pred poslednou
štvrťou. Zákryt je však mimo nášho územia, najlepšie sú na tom pozorovatelia z hlavného mesta,
ktorým stačí vycestovat 40 km juhozápadne.
13. 2. je situácia podobná, hranica tieňa je najbližšie z Komárna (50 km), hviezda je slabšia
(7 mag), Mesiac dorastá (28 %) a zákryt nastane
5° na neosvetlenej strane.
13.3. je situácia velmi podobná tej spred mesiaca (7,1 mag, 13 %, 4D), no zákryt je pozorovatelný
seveme od nášho územia.
Jediným zákrytom, ktorého hranica tieňa je na
našom území je zákryt 20. 3. Hranica tieňa je
v okolí Popradu, Spišskej Novej Vsi a Košíc. Zakrývaná hviezda je dostatočne jasná (6,0 mag),
k zákrytu dochádza 8° na tmavej stane dorastajúceho Mesiaca (77 %). Podrobnejšie informácie
o zákrytoch sú na www.szaa.sk.

21.2.
26.2.
3.3.
8.3.
13.3.
18.3.
23.3.
28.3.
2.4.

8h51,6m
8h48,6m
8h46,0m
8h44,0m
8h42,6m
8b41,9m
8b41,8m
8ó42,3m
8h43,5m

+19'23,2'
+19'46,5'
+20'06,8'
+20`24,1'
+20°38,2'
+20°49,1'
+20'S6,8'
+21'01,5'
+21'03,3'

10,4
10,6
10,7
10,8
10,9
11,0
11,1
11,2
11,3

Efemerida planétky (6) Hebe
20.2.
25.2.
2.3.
7.3.

14h19,0m
14h19,5m
14b19,4m
14h18,8m

+2'31,8'
+3'05,7'
+3'42,9'
+4'22,8'

10,7
10,6
10,5
10,4

Efemerida planétky (192) Nausikaa
1.2.
6.2.
11.2.
16.2.

Planétky

5ó48,2m
5h47,9m
Sh48,6m
Sh50,lm

+32'24,5'
+31'S8,7'
+31'33,7'
+31'09,7'

10,8
11,0
11,1
11,3

f

j52).Etbrópa 21.2:2J4.

Najjasnejšou planétkou tohto obdobia je (2) Pallas, ktorá v okolí opozície (23. 3.) dosiahne 7 mag.
Na oblohe sa pohybuje seveme v súhvezdí Panny
a 23. 2. prejde len 22' od y Vir (3,4 mag). Pre fotografov by mohla byť inšpirujúca jej konjunkcia
s galaxiou M 49 20. 3. alebo s galaxiami M 84
aM861.4.
Planétka (52) Europa, ktorá je 2. 2. v opozícii
(9,9 mag) bude 21.3. v zastávke a tak počas celého
marca bude v blízkosti otvorenej hviezdokopy
M 44 (Jasličky v Rakovi). Niektoré dálšie námety
na pozorovanie či fotografovanie sú na obrázkoch.
Predpovedaných je 9 zákrytov hviezd planétkami, v 4 prípadoch je hviezda príjemne jasná, no aj
tak si musíme uvedomiť, že neurčitost predpovedí
je pomerne velká. Azda najlepšie vyhliadky na

ž+ 1 •

~•

~

~

+20

4
5
8
7

• 9•
♦ 9 • i~
• 10
• 11

úspešné pozorovanie majú prvé dva zákryty vo
februári. Upresnené predpovede sú uverejňované
na http://mpocc.asto.cz a tie najvhodnejšie aj na
http://www.szaa.sk.

Zákryty hviezd planétkami (február — marec)
dátum
2. 1.
3. 2.
4. 2.
10. 3.
10. 3.
11.3.
15. 3.
19. 3.
19.3.
20. 3.

[UT]
2,8
4,1
22,0
2,6
22,8
22,7
18,4
20,4
22,4
3,1

planétka
try
791 Ani
6,7
131 Vala
4,0
9,5
589 Croatia
12,3
209 Dido
482 Petrina
6,5
1315 Bronislawa 10,2
375 Ursula
6,5
5,2
128 Nemesis
1999CO153
7,3
7641 1986TT6
3,8

hviezda
TYC 0736 0198
TYC 1416 788
TYC 0747 880
HIP 59732
TYC 0746 856
TYC 0799 1487
TYC 23269
HIP 15285
HIP 43206
TYC 6234 1827

m* dm
9,8 4,4
10,3 2,8
10,6 3,5
7,7 5,0
10,4 4,1
10,1 5,1
7,4 6,1
7,5 5,3
7,4 16,3
10,5
6,7

h*
24
30
47
28
19
37
39
10
44
23

el
76
96

%
6640-

15
60
18

30+
69+
69+

Z predpovedí sú vylúčené hviezdy slabšie ako 11 mag. V tabulke sú len úkazy, u ktorých je pokles jasnosti v ičší
ako I mag. Výber úkazov je pod podmienkou, že Sloko je pod obzorom viac ako 12 stupňov a hviezda minimálne
10 stupňov nad obzorom (pre polohu Rimavskej Soboty).
try — trvanie zákrytu v sekundách, m* — jasnost hviezdy, h* — výška hviezdy nad obzorom, dm — pokles jasnosti, el — uhlová vzdialenost Mesiaca, % — percento osvetlenej časti Mesiaca, + dorastá, — ubúda

1.
~ 13.2.
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11.2.
16.2
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1.2.
6.2.
11.2.
16.2.
21.2
26.2.
3.3.
8.3.
13.3.
18.3.
23.3.
28.3.
2.4.

+20

8•
~.
M

5 •
9 •
6 • 10
7 • 11

2h53,8m
2h51,0m
2h51,9m
2h57,9m
3h12,0m
3h39,7m
4h31,6m
6h02,4m
7h59,1m
9h30,9m
1Oh25,8m
1Oh58,3m
11h19,0m

+62'40.3'
+67'31,9'
+71"40,1'
+75'14,9'
+7822,8'
+81'05,8'
+83'18,2'
+84'40,3'
+84'42,0'
+83'26,1'
+81'27,0'
+79'07,8'
+76'38,5'

Kométy

4.8 104.7
5,0 101,8
5,3
99,7
5.5 98,2
5,8 97.2
6.0 96,5
6,3 96,2
6,5 96,1
6,7 96.2
7,0 96,4
7,2 96,7
7,5 97,2
7,7 97,6

19h26,9m
19h37,9m
19h487m
19h59,4m
20h10,2m
20h21,0m
20h32.2m
20h43,8m
201156.2m
21h09,7m
21h24,6m
21h41,6m
22h01,0m

+25'36.2'
+2324.2'
+21'09,0'
+18'49,3'
+16'23,3'
+13'49.0'
+11.04.4'
+8'07,0'
+4'54,1'
+ 1'23,4'
-2'27,5'
-6'39.6'
-11'12,1'

8,7
8.5
8,2
7,9
7,7
7.4
7.1
6,8
6.5
6.3
6,1
5,9
5,7

48,2
46,2
44,4
42,8
41,5
40,5
39.9
39,6
39,8
40,3
412
42.4
43,9

1.2.
6.2.
11.2.
16.2.
21.2.
26.2.
3.3.
8.3.
13.3.
18.3.
23.3.
28.3.
2.4.

3h46.6m
3h40,4m
3h36 9m
3h33,5m
3h31.9m
3h31:?m
3h31,3m
3h31,9m
3h33,0m
3h34,4m
3h36 Lm
3h38,2m
3h40,4m

-33.42,6'
-30'27.5'
-27'33,8'
-24.59,2'
-22'41.4'
-20'38.3'
-18'47.9'
-17'08,6'
-15'39.0'
-14'18,0'
-13'04,6'
-11'58.0'
-10'57,5'

7,7
8,0
8.3
8,6
8,8
9,1
9.3
9,5
9,7
9.9
10,1
10,3
10,4

90,1
86,6
83.0
79.3
75,5
71,7
68.0
64,2
60,5
56,9
53,3
49,8
46,4

S jasnými, či relatívne jasnými kométami sa priam roztrhlo vrece. Ved nie je bežné, že na oblohe
je hned' niekolko komét viditelných malými dalekohladmi.
Rebríček určite vedle kométa C12004 Q2 (Machholz), ktorú vizuálne objavil 27.8.2004 ako objekt
11 mag Donald E. Machholz a pripravil nám tak
skvelú vianočnú kométu, ktorá bola v začiatkom
januára viditelná aj volným okom. Začiatkom febmára je ešte stále jasnejšia ako 5 mag, jej jasnost
klesá pomaly a kedže je cirkumpolárna, je skvelým
objektom pre triédre alebo aj malé dalekohlady.
Perihéliom prešla 27. 1. a k Zemi najbližšie
(0.347 AU) bola 5. 1. Je to jedna z najlepšie pozorovatelných komét posledných rokov a pozorovatelov aj s menšími prístrojmi jste poteší, že pod
12 mag sa dostane až v polovici júla.
Kométa C/2003 T4 bola objavená už 13. 10.
2003 v rámci projektu LINEAR (Lincoln Laboratory Near-Earth Asteroid Research project) a práve
v tomto období je od nás dobre pozorovatelná.
Perihéliom prejde 3. 4. a koncom marca bude
vďaČným objektom rannej oblohy.
Ďalšia kométa z produkcie LINEARU C/2003
K4 je síce začiatkom februára relatívne jasná, no
jej deklinácia je záporná, je hlboko na južnej oblohe tak na jej pozorovanie si musíme nájsť miesto
s dobrým horizontom a nepresvetlenou oblohou.
Perihéliom prešla 13. 10.2004
Pod 12 mag sa dostane koncom marca aj periodická kométa 9P/Tempel, ktorá sa zjasňuje a pomaličky posúva na sever v súhvezdí Panny. Najjasnejšia (9— 10 mag) bude v júni. Podrobnejšie mapky nájdete na www.szaa.sk

Ma litiólz (C/2004'.Q2a 1'2,-2.4.: ''
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Konjunkcie kométy
Machholz (C/2004 Q2)
mag
var
var
13,4
2,0
3,8
10,6
5,5
3,3
13,6
6,2
5,2
8,9
2,8+5,5
11,7

.

vzd. [']
0,1
0,2
0,7 G
5
1,6
0,6 G
0,3
0,6
0 G
0,2
0,1
0,5 G
0,8
0,6 G

G = galaxia, OH = otvorená hviezdokopa, PH = planetárna
hmlovina, GH — gufová hviezdokopa

Konjunkcie kométy
LINEAR (C/2003 T4)
Dátum
2.2.
7.2.
9.2.
12.2.
14.2.
15.2.
3.3.
6.3.
14.3.
23.3.
25.3.

SEČ
10,4
11,6
16,0
5,0
16,1
5,0
1,5
16,6
1,0
8,9
23,4

objekt
a Vul
NGC6823
NGC 6830
M 27
M71
7v Sge
e Del
NGC 6934
ek,qu
M2
R Aqr

mag
4,4
7,1
7,9
7,6
8,2
3,5
4,0
8,8
5,9
6,5
2,9

vzd. [°]
0,5
0,7 OH
1,8 OH
2,9 PH
0,9 GH
0,4
0,3
2,2 GH
0,1
2,7 GH
1,0

.
z •
3 .
C •

Meteory

.

net- E
...

%j'_\.! '.
•

18
..

objekt
SUCas
RZ Cas
NGC 1184
a Umi
7vDm
NOC 4125
70 UMa
S UMa
NGC 4384
7 CVn
YCVn
M 94
a1.2 CVn
IC4182

•iw

SEČ
14,5
11,9
20,7
20,6
3,6
22,7
13,2
15,7
19,8
12,9
6,6
2,9
5,0
9,3

..

Dátum
7.2.
8.2.
242.
11.3.
5.4.
23.4.
7.5.
8.5.
13.5.
19.5.
1.6.
10.6.
16.6.
19.6.

LINEAR (02Ó&31T4) ?.2:-2.4.

i
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. . It Agr
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Pan. Meteory tohto roja sú pomalé, maximum
ploché, len obtiažne odlíšitefné od sporadického
pozadia. O niečo aktívnejšie sú Virginidy, ktoré sú
v činnosti už od konca januára. Zvýšená aktivita
býva 4-5 dní a po maxima rýchlo klesá.
Pavol Rapavý

Takmer jednoznačne najslabšie obdobie v roku.
V činnosti je len niekolko málo aktívnych rojov.
V zozname IMO sú len S Leonidy, ktorých materským telesom je pravdepodobne planétka (4450)

Meteorické roje (február — marec)
Roj

AHY
FLE
DLE
VIR

Aktivita

5.1.-14.2.
1.2.28.2.
15.2.-10.3
25.1.-15.4.

Max.

Radiant

19.1.
25.2.
(24. 3.)

RA

D

08:52
11:00
11:12
13:00

-11
+06
+16
-04

Pohyb rad.
°/deň
RA
D

V.
km/s

0,7
0,5
0,9
0,5

44
30
28
30

-0,3
-0,3
-0,3
-0,3

ZHR

2
5
2
5

Zdroj

DMS
ALPO
IMO
IMO

AHY — a Hydridy, FLE — februárové Leonidy, DLE —6 Leonidy, VIR — Virginidy
Zdroj: DMS — Dutch Meteor Society, ALPO— Association of Lunar & Planetary Observers (Lunsford), IMO— International Meteor Organization

Kalendár úkazov a výročí (február — marce)
1.2. 20,3 minimum (3 Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d)
2.2. 8,4 Mesiac v poslednej štvrti
2.2. 16,7 Jupiter v zastávke, začína sa pohybovat sphtne
3.3. 0,4 zákryt hviezdy PPM 196171 (9,4 mag) Jupiterom
3.2. 4,1 zákryt hviezdy TYC 1416 788 (10,3 mag)
planétkou (131) Vala
3.2.
100. výročie (1905) narodenia V. Gutha
3.2. 20 Neptún v konjunkcii so Slnkom
4.2. 5,5 zakryt Antaresa Mesiacom
4.2. 23,0 zákryt hviezdy TYC 747 880 (10,6 mug)
planétkou (589) Croatia
5.2. 15,9 konjunkcia Mesiaca s Marsom (Mars 4,9°sever.)
7.2. 23,2 Mesiac v prízemf (358 565 km)
8.2. 23,5 Mesiac v nove
9.2.
15. výročie (1990) sondy Galileo (oblet Venuše)
9.2.
Čínsky nový rok
14.2.
15. výročie (1990) „portrétu" Slnečnej sústavy
sondou Voyager 1
14.2. 14,6 Merkúr v homej konjunkcii
16.2. 1,3 Mesiac v prvej štvrti
17.2.
40. výročie (1965) sondy Ranger 8
18.2.
75. výročie (1930) objavu Pluta (C. Tombaugh)
20.2. 6,0 Mesiac v odzemí (405 807 km)
20.2. 11,4 konjunkcia Mesiaca so Satumom (Saturn 4,3' juž.)
21.2. 22,0 minimum (i Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d)
24.2. 5,9 Mesiac v spine
25.2. 7,5 Urán v konjunkcii so Slnkom
25.2.
maximum meteorického roja (3 Leonidy (ZHR 2)
27.2. 14,4 konjunkcia Mesiaca s Jupiterom (Jupiter
1,6' seveme — zakryt mimo nášho územia)

3.3. 18,6 Mesiac v poslednej štvrti
3.3. 13,5 zákryt Antaresa Mesiacom (pod obzorom)
6.3. 9,5 konjunkcia Mesiaca s Marsom
(Mars 5,5° seveme)
8.3. 4,6 Mesiac v prízemí (363 233 km)
10.3. 3,6 zákryt hviezdy HIP 59732 (7,7 mag) planétkou
(209) Dido
10.3. 10,2 Mesiac v nove
10.3. 23,8 zákryt hviezdy TYC 0746 856 (10,4 mag)
planétkou (482) Petrina
11.3.
40. výročie (1965) sondy Pioneer 5
11.3. 23,7 zákryt hviezdy TYC 07991487 (10,1 mag)
planétkou (1315) Bronislawa
12.3.
170. výročie (1835) narodenia S. Newcomba
12.3. 19,3 Merkúr v najvdčšej východnej elongácii (18')
13.3.
150. výročie (1855) narodenia P. Lowella
14.3.
170. výročie (1835) narodenia G. Schiaparelliho
15.3.
19,4 zákryt hviezdy TYC 2326 9 (7,4 mag)
planétkou (375) Ursula
16.3. 20,6 minimum 3 Per (A=2,1-3,4 mag, P=2,867 d)
16.3.
30. výročie (1975) sondy Mariner 10
(oblet Merkúra)
17.3. 20,3 Mesiac v prvej štvrti
18.3.
40. výročie (1965) prvého výstupu do kozmu
(A. Leonov, Voschod 2)
19.3. 16,9 Merkúr v zastávke
19.3. 19,7 konjunkcia Mesiaca so Satumom
(Satum 4,8° južne)
19.3. 21,4 zákryt hviezdy HIP 15285 (7,5 mag) planétkou
(128) Nemesis

19.3. 23,4 zákryt hviezdy HIP 43206 (7,4 mag) planétkou
1999C0153
19.3. 23,9 Mesiac v odzemí (404 846 km)
20.3. 13,5 jamá rovnodennosf
Svetový deň planetárii
20.3.
20.3. 4,1 zákryt hviezdy TYC 6234 1827 (10,5 mag)
planétkou (7641) 1986T6
21.3.
40. výročie (1965) sondy Ranger 9
22.3. 1,0 Saturn v zastávke
23.3.
40. výročie (1965) kozmickej lode Gemini 3
(V. Grissom, J. Young)
23.3.
Svetový deň meteorológie
24.3.
maximum meteorického roja Virginidy (ZHR 5)
25.3.
350. výročie (1655) objavenia Satumovho
mesiaca Titan (Cl. Huygens)
25.3. 22,0 Mesiac v spine
26.3. 14,9 konjunkcia Mesiaca s Jupiterom (Jupiter
1,3' seveme —zákryt mimo nášho územia)
27.3 2,0 začiatok letitého stredoeurópskeho času
27.3. 9,5 Pluto v zastávke
29.3. 20,8 Merkúr v dolnej konjunkcii
30.3. 17,5 tesná konjunkcia Antaresa s Mesiacom
(pod obzorom)
31.3. 5,5 Venuša v homej konjunkcii
2.4. 1,8 Mesiac v poslednej štvrti
3.4. 17,5 Jupiter v opozícii so Slnkom
3.4. 23,3 konjunkcia Mesiaca s Marsom
(Mars 4,6° severe)
4.4. 12,1 Mesiac v prízemí (368 494 km)

Kométa C/2004
Q2 (Machholz)
6.1. 2005,
SBIG ST-8,
exp. 90 s, f= 80.
Foto: P. Rapavý
a P. Zbončák.

Kométa C/2004 Q2 (Machholz) 20. 12. 2004, CCD
Foto: P. Rapavý
SHT f =135, 60 s.
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Slnečná aktivita
október — november 2004
Slnečná aktivita je naáalej vo fáze poklesu jedenásťročného cyklu. Dá sa povedať, že je na
strednej úrovni.
Napriek dlhodobému úsiliu o pochopenie,
akým spásobom vplýva Slnečná aktivita na pozemské procesy, nemůžeme tvrdiť, že tento problém je vyriešený.
Problému sa venovala aj konferencia, ktorá sa
konala na Havajských ostrovoch od 9. do 13. februára 2004. Účelom boto zhromaždiť fórum odborníkov pre diskusiu a výmenu súčasných observačných a teoretických výsledkov. Zúčastnilo
sa na nej 79 účastníkov zo 14 krajín, ktorí prezentovali aj tradičné aj inovované pristupy k problému v siedmich sekciách:
• multiškálové javy a komplexná dynamika,
• búrky v kozmickom priestore,
• magnetosférické subbúrky,
• súčasné a budúce kozmické experimenty v probléme Slnko — Zem,
• turbulencia a magnetická rekonekcia,
• modelovanie a spájanie prejavov aktivity v kozmickom priestore,
• teória nelineárnych procesov s použitím pre
kozmické javy.
Nedá sa povedať, že by boli prezentované nejaké prevratné novinky, ale bola načrtnutá koncepcia, ako k problému pristupovať. Hlavne boto
navrhované založit budúce práce na modernej
štatistickej mechanike a študovať javy komplexne
vo všetkých súvislostiach a používat pri ich
štúdiu teáriu nerovnovážnych procesov.
Príspevky z konferencie budú publikované
knižnou formou vo vydavatelstve „Elsevier".
MILAN RYBANSKÝ
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Astrofotografia a digitálnE
Digitálne kamery, fotoaparáty, programy
naspracovanie nafotografovaných
snímok, fototlačiarne a pomocné zariadenia, to všetko je už každodennou skutočnosťou. Ešte ohromujúcejšia je rýchlost, akou kapacita a schopnosti týchto
elektronických úžitkových zariadení
z mesiaca na mesiac rastú.
Po dlhé roky jedným z najdóležitejších prístrojov
amatérskeho astrofotografa bol 35 mm SLR aparát
(SLR je skratka pre Single Lens Reflection, reflekcia cez jedinú šošovku), ktorého základom je sklopitelné zrkadlo, ktoré umožňuje vidieť, zameriavať
a snímat scénu cez tú istú optiku.
Pre mnohých astrofotografov nástup CCD kamier znamenal rozlúčku s tradičnými fotoaparátmi.
Tieto používajú namiesto filmu polovodiče na báze
kremíka, ktoré sú omnoho citlivejšie na svetlo než
tradičný film, pričom táto vlastnost sa znásobí
schladením senzora. Nasnímaný objekt je okamžite
viditelný a uložený v digitálnej forme na ďalšie
spracovanie pomocou príslušných programov.
Rozmer CCD čipov bol po dlhé roky daleko za
velkostou 35 mm filmu a najnovšie detektory
porovnatelných rozmerov sú ešte pre amatérov
viac-menej cenovo nedostupné.
Nasnímaný objekt je vždy čiemobiely. Programy
síce dokážu získaný obraz objektu „zafarbit`, ak sa
však chceme dopracovat k tzv. skutočným farbám,
musíme objekt najprv nasnímať cez červený (R),
potom zelený (G) a nakonec modrý (B) filter
(ROB filtre). Zložením týchto troch záberov do jedného za pomoci vhodného programu získame
farebnú fotografiu objektu, pričom kvalitu farieb
možno ovplyvniť použitím rozličných metód, ako je
napr. volba vhodných pomerov expozičných dob
medzi použitými filtrami alebo riešene problému
OIII emisie pomocou RGBO alebo LRGBO metódy (Sky and Telescope, Jdi 2003, str. 180).
Vývoj internetových webkamier spojený s vynaliezavosťou amatérov obrátil pozornost astronomickej verejnosti smerom k týmto malým a lacným detektorom. Podstatou webkamery je velmi
jednoduchý elektronický senzor, ktorý umožňuje
posielať fotografie alebo videozábery cez internet a
pripája sa k počítaču pomocou efektívneho USB
spojenia. Astronomickým účelom prispósobené
webkamery sú vhodné na pozorovanie Mesiaca,
jasných planét, velmi jasných komét viditelných
volným okom a Slnka za pomoci silného filtra.
Meda lepšie webkamery patria Vesta Pro a ToUcam od firmy Philips a Home Connect od 3Com.
Posledná zo spomenutých kamier má snímatelnú
šošovku a infračervený filter. Podrobnejšie informácie o webkamerách možno nájst na nasledujúcich stránkach: www.gcuiag.co.uk, www.
astrocam.org, www.webcaddy.com.au/astro/adapter.
htm.
Situácia Sav posledných rokoch ophť dramaticky
zmenila. Digitálne fotoaparáty sa stávajú čoraz lacnejšími a rozšírenejšími. Ich základnou jednotkou je
nechladený CCD čip, ktory' je preto limitovaný iba
na krátke expozičné doby. Ich výhodou je, že produkujú farebné zábery váaka zabudovaným ROB
filtram a dopinkovej elektronike.
Vývoj digitálnych SLR (DSLR) fotoaparátov je
najnovším stupňom v oblasti digitálnej fotografie.
Na astronomickú fotografiu sú vhodnejšie, prichá-

Canon EOS 300D.
dzajú na trh s množstvom zabudovaných úkonov
a ceny sa už začínajú posúvať k prijatelnejším hodnotám. Zatial najlacnejším DSLR aparátom je
Canon BOS 300D (Rebel).

Porovnanie DSLR
a 35 min SLR fotoaparátov
Výhodou digitálnych fotoaparátov je, že záber je
okamžite hotový a viditelný. Ak sa snímka nevydarí, můžeme ju vymazat a záber zopakovat. Oproti predchádzajúcim typom digitálnych fotoaparátov, DSLR majú podobne ako klasické 35 mm
SLR odmontovatelné objektivy. Pre astronoma
amatéra táto vlastnost prináša zásadnú zmenu
k lepšiemu, fotoaparát sa bez objektivu a pomocou vhodných redukcií dá nasadit na ďalekohlad
(namiesto okulára). Oproti CCD kamerám sa
DSLR může použit i na bežnú dennú fotografiu,
dvojnásobný úžitok za jednu cenu.
Cena digitálnych SLR fotoaparátov je vyššia než
cena kompaktných digitálnych aparátov, ale z hládiska rozmeru samotného detektora niektoré
DSLR sú omnoho lacnejšie ako chladené CCD
kamery s čipom podobného rozmeru.
Jednou z nevýhod DSLR je velká spotreba elektriny. Počas chladných nocí dlhé expozície znižujú
životnost batérií príliš rýchlo. Zdroj prdu a AC
adaptér alebo sada áalších batérií je takmer nutnou
súčasťou výbavy pozorovatela (výrobca Canon
BOS l0D udáva 650 záberov pre Lítium-iónovú
batériu). Nesmieme zabudnút an na podmienky, za
akých sa daný fotoaparát odporúča výrobcom používat (Canon BOS 300D pracuje meda 0-40 °C).
Pretože čipy v digitálnych SLR aparátoc nie sú
chladené, expozičná doba je limitovaná na
niekolko desiatok sekund, v lepšom prípade minút.
Pri váčších exp. dobách sa elektronický šum sláva
priliš rušivým a snímka sa prakticky znehodnocuje.
Ak sa rozhodneme fotografovat galaktické a mimogalaktické objekty, musíme si památat nasledovnú skutočnost: digitálne SLR fotoaparáty majú
zníženú citlivost v dálekej červenej oblasti
viditelného spektra, kde možno registrovat čiary
Ha žiarenia (656,3 nm). Štruktúra mnohých jasných hmlovín je touto emisiou zvýraznená. Faktom
je, že kremíkové detektory v DSLR snímačoch sú
citlivé na červené svetlo, ale sú citlivé i na infračervené žiarene dlhšej vinovej dlžky. Na dosiahnutie potrebnej farebnej rovnováhy pri fotografovaní za denného svetla výrobca musí pred
čip nasadit filter, ktorý blokuje infračervené žiarenie. Tento filter má za následok už spomínanú
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zníženú citlivosť v dálekej červenej oblasti viditelného spektra.

dukovať fotografie rozmerov 20x25 cm, pričom
najváčší čip vytvorí fotografie velkosti 40x50 cm.
Medzi 4-6 megapixelovými DSLR aparátmi, ktorých čip má typický rozmer okolo 22,7x15,1 mm
(rozmer APS filmu) a modelmi s 24x36 mm čipmi
(velkosť 35 mm filmu) a podporujúcich 11 — 13
megapixelov je však velký cenový rozdiel! Potešujúcou správou je skutočnosť, že váčšina DSLR fotoaparátov je kompatibilná s existujúcimi objektívmi 35 mm SLR aparátov (napr. Canon EOS 300D
je kompatibilný s každým EF a EF-S objektívom
a speedlight EX bleskom). Treba si však památať,
že daný objektív vytvorí obraz inej velkosti
v DSLR (menší) a 35 mm SLR (vdčší).
Váha niektorých DSLR fotoaparátov v porovnaní s 35 mm SLR aparátmi je nasledovná: Canon
EOS 300D váži 560 g (Canon EOS 300V 365 g),
Canon EOS 1OD 790 g (bez objektívu a batérií)!
Práca Canon EOS D60 ukázala, že maximálna
dlžka expozície je okolo jednej minúty. Nový fotoaparát EOS lCD s CMOS detektorom a upravenou elektronikou umožnil expozície dlhé až páť
minút pri všetkých možných ISO nastaveniach
(max. 1600). Viac informácií možno získať na
stránke www.panther-observatory.com.
Novší EOS 300D (Digital Rebel) ponúka
podobné volby a možnosti ako EOS IOD, ale
z hladiska astronomickej fotografie má dye nevýhody: zrkadlo nemožno uzamknúť do otvorenej
polohy a nie je kompatibilný s Canon TC-80N3
dialkovým časovačom (čo ale možno obísť vlastnoručnou výmenou konektora a prispósobením
kábla). Velkou výhodou tohto fotoaparátu je už
spomínaná nízka cena zahrňujúca aj 18 — 55 mm
objektiv (čo zodpovedá 28 — 90 mm pri 35 mm
SLR). Pamúťová karta sa musí dokúpiť zvlášť
a odporúča sa aspoň 512 MB compactflash karta.
Treba upozomiť na Hutech Astronomical Products
firmu (www.sciencecenter.net/hutech/canon/index.
htm), ktorá vyvíja nový typ Digital 300D (Rebel)
aparátov pre astronomické účely: sú citlivejšie na
Ha žiarenie a jeden z modelov nemá zabudovaný
infračervený filter, čím sa ale stáva pre dennú fotografiu prakticky nepoužitelným. Hutech okrem
mého ponúka i citlivý zaostrovač a modifikovaný
TC-80N3 kábel vhodný pre Digita1300D.
V záujme dosiahnutia vysokej kvality astronomických snímok sa odporúča fotografovať v najváčšom možnom rozlíšení (formáty RAW, JPEG,

Volba DSLR fotoaparátu
Jednou z najdóležitejších funkcií je úpiná
manuálna kontrola. Prednastavené volby sú pre astronomické účely nevhodné, pretože sú prispósobené fotografovaniu za denného svetla. Druhou
nevyhnutnosťou je „B" (bulb), umožňujúca volbu
lubovolne dlhej expozičnej doby. Fotoaparát by
mal mať závit pre expozičný kábel alebo možnosť
dialkového ovládania (pre Canon EOS 300D
dialkový ovládač s RS-60E3 koncom alebo bezdrátový ovládač RC-1 a RC-5). Otvorenie a uzavretie clony bez dialkovej kontroly móže spósobiť
otrasy a neostré snímky. Ďalej je velmi užitočná
možnosť uzamknutia zrkadla v otvorenej polohe,
čím sa otrasy spojené s jeho otvorením ustália ešte
pred samotnou expozíciou. Toto je dóležité
v prípade krátkych expozícií, napr. pri zábere
Mesiaca alebo planét.
Na vyhotovenie sady záberov je vhodné mať
dialkový časovač, ktorý umožní nastaviť expozičný
čas jednotlivých záberov a interval medzi jednotlivými expozíciami. Niektoré DSLR fotoaparáty majú vo vybavení program na kontrolu expozície. Tieto úkony možno urobiť cez počítač, pričom
sa celá činnosť podobá ovládaniu CCD kamery.
Počet a typ zoom objektívov pre DSLR fotoaparáty taktiež stúpa, od 14 mm až po 800 mm,
pričom niektoré značky majú váčší výber než
druhé. Napr. Sigma vyrába objektívy ako pre Sigma, tak aj pre Canon, Nikon, Kodak a Fuji DSLR
(od 14 mm až po 300 — 800 mm zoom objektív).
Nie všetky digitálne SLR fotoaparáty majú CCD
čipy. Niektorí výrobcovia používajú tzv. CMOS
snímače (complementary metal-oxide semiconductor). Tieto nové senzory sú lacnejšie ako p6vodné CCD čipy, pretože ich výroba je jednoduchšia, vyžadujú menej pomocnej elektroniky
a následne spotrebujú i menej elektrickej energie.
Pri volte prístroja by však typ senzora nemal
zohrávať rozhodujúcu úlohu, pretože obidva typy
produkujú snímky podobných kvalít (podobné rozlíšenie, tónovanie a farebná presnosf) ako 35 mm
aparáty. Napr. Canon EOS 300D, Canon EOS
1-Ds a Canon EOS 1D II sú vybavené CMOS detektormi, Nikon D70 má CCD a Fujifihn Finepix
S2 Pro superCCD chip.
Velmi dóležitou špeciflkáciou digitálneho aparátu je rozmer detektoru udávaný v megapixeloch
(milión pixelov). Najmenší čip je schopný vypro-

CMOS-čip.

TIFF, a pod) i napriek velkému výslednému rozmeru záberu. Snímky sa potom móžu spracovať
a zmenšiť pomocou vhodných programov. Rozmery
súborov (Canon EOS 300D) sú nasledovné: JPEG
formát a maximálne rozlíšenie — 3,1 MB (RAW —
7 MB), najmenšie rozlíšenie — 0,9 MB.
Velmi dóležitým momentom je volba čo najlepšej
ostrosti. Pomóckou pre DSLR Canon fotoaparáty je
tzv. DSLR Focus program (www.dslrfocus.com).
Fotoaparát sa pripojí k počítaču a po spustení program začne snímať zábery napr. hviezdy, ktoré automaticky premieta na obrazovku vo zvdčšenom formáte. Nulou úlohou je postupné zaostrovanie objektívu a dosiabnutie čo najlepšej ostrosti.
Na začiatku článku sme už spomínali problém
dlhých expozícií a následného vysokého šumu. Pre
mnohých astrofotografov používajúcich webkamery je tento problém známy a riešený opakovaným fotografovaním objektu s kratšími expozíciami a následným sčítaním týchto záberov do jedného súboru. Cielom je dosiahnutie čo najváčšieho
S/N pomeru, kde S je signál (např. obraz galaxie)
a N je šum (všetko ostatné na zábere). Tento pomer
je zhruba rovný ntt2, kde n je počet použitých
záberov. Na zníženie šumu pozadia možno použiť
tzv. dark frame (tmavá snímka), ktorá sa bežne
používa pri práci s CCD kamerami. Nastavíme
parametre fotoaparátu (exp. čas, ISO, teplotu okoha), ktorými chceme nasnímať daný objekt. Svetlotesne zakryjeme objektív aparátu alebo dálekohladu a exponujeme. Dostaneme čiernu snímku
obsahujúcu iba elektronický šum, pričom tento
úkon možno zopakovať i viackrát, zábery sčítať
a nájsť ich priemer. Táto snímka sa potom pomocou vhodného programu odčíta od fotografie objektu a dostaneme záber očistený od červených,
zelených či modrých škvřn spósobených tzv.
horúcimi pixelmi. Móžeme sa pokúsiť aj o vytvorenie tzv. flat field záberu, ktorý by mal mať čo
najhomogénnejšie osvetlenie, ktorý možno použiť
na odstránenie vignettingu (tmavších okrajov fotografií). Na konečné spracovanie upravených
snímok poslúžia také špeciálne astronomické programy ako napr. InagePlus, Picture Window, na
úpravu jasnosti, ostrosti a farebnej rovnováhy
Adobe Photoshop alebo program priložený k fotoaparátu. Zaujímavým je program Neat Image,
ktorý je schopný zredukovať viditelný šum a zároveň vhodne vyostriť obraz objektu.
Podla horeuvedených skutočností by si čitatel
mohol myslieť, že DSLR fotoaparáty sú na najlepšej celte k úpinému vífazstvu nad ostatnými
prístrojmi používanými astrofotografmi. Skutočnosť je však (zatial) má. Vela profesionálnych fotografov je presvedčených, že filmy nikdy nevymiznú zo sveta fotografie, pretože vždy sa nájdu
takí, ktori dajú prednosť tradičným fotoaparátom.
Ak by sme chceli získať obraz slabého astronomického objektu, použiť úzkopásmové flltre, alebo
spracovať záber na vedeckej úrovni (meranie rotácie asteroidu, pozorovanie prechodu exoplanét
pred obrazom blízkej hviezdy, a pod.) zistíme, že
bez tradičných chladených CCD kamier to nepójde. Aspoň nie v blízkej budúcnosti...
Ďalšie informácie možno nájsť na nasledujúcich
internetových stránkach (a mnohých mých):
www.dpreview.com (Digital Photography Review)
www.imaging-resource.com (Imaging Resource)
www.steves-digicams.com (Steve's Digicams)
PhotographyReview.com (Photography Review)
(Spracované podla článku Johannes Schedler
(www.panther-observatory.com), Sky and
Telescope, jdu 20040 dopinené o dalšie údaje)
Preložil, spracoval a dopinil OTTÓ MEHES
KOZMOS 1/2005
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Využitie digitálnej
techniky v astronómii
Zaznamenávame rýchly rozvoj digitálnej
techniky, keď CCD čipy postupne nahrádzajú
fotografické filmy a počítače sú už samozrejmou súčasťou každého pracoviska. Preto SÚH
v Hurbanove usporiadala 9. — 10. 12. 2004
odborný seminár, ktorého hlavnou úlohou boto
informovať prítomných o trendoch využitia
nových digitálnych technológii v astronómii.
Seminár otvoru generálny riaditeT SÚH Ing.
Teodor Pintér, ktorý privítal takmer páťdesiat
účastníkov — zástupcov hvezdární z celého
Slovenska. Symbolicky sa počas seminára
slávnostne uviedol do používania rekonštruovaný ale hlavne zmodernizovaný a „digitalizovaný" 40 cm dalekohfad v historickej budove
SÚH. Veríme, že tento prístroj spolu so CCD
kamerou a kvalitným príslušenstvom poskytne
dobré pozorovanie možnosti a o výsledkoch
pozorovaní budeme určite počuť.
Prvou z dvoch hlavných prednášok seminára
bola prednáška Ing. Milana Minarovjecha,
CSc., z AsŮ Tatranská Lomnica Prehlád obrazových sníinačov používaných v astronómii,
ktorý pritomných oboznámil s vlastnosťami,
teoretickými aj praktickými informáciami
o používanej CCD technike. Aj skúsený pozorovatel, požívajúci CCD techniku v praxi sa
dozvedel veta užitočných poznatkov. Druhou
hlavnou prednáškou CCD technika používaná
na AGO v Modre sa prezentoval Ing. Pavol Zigo, ktorý hovoril okrem mého o celkovej
rekonštrukcii a modernizácii 60 cm reflektora
(známeho ako „starodálská šesťdesiatka"). Nielen osadenie CCD kamery AP8, ale hlavne dopinenie množstvom príslušenstva, ktoré navrhli
a zostrojili pracovníci AGO v Modre robí z už
takmer historického d'alekohladu výkonný prístroj, ktorý tak skoro do důchodku asi nepůjde.
Po hlavných prednáškach prišli na rad
odborné prispevky o digitálnej technike na
niektorých astronomických pracoviskách na
Slovensku. Ing. Ivan Majchrovič (Slovenský
zvi z astronómov amatérov) predstavil Univerzálnu astronomickú kameru AstroSHT a výsledky jej testovania a používania na Hvez-

Zemřel zakladatel vlašimské
hvězdárny Jan Zajíc
Ivan Majchrovič pri prednáške.

Vfavo generálny riaditef SÚH Ing. Teodor
Pintér, vpravo Milan Minarovjech.
Foto: Pavol Rapavý
dárni v Rimavskej Sobote. Boli prezentované
snímky detailov fotosféry Slnka, skvelé animácie slnečných protuberancií, zatmenia Mesiaca
i Slnka, deep-sky objektov. Perličkou boli
snímky prechodu Venuše popred disk Slnka.
Mgr. Karol Petrík (Hvezdáreň v Hlohovci)
oboznámil pritomných s odborným pozorovaním CCD kamerou ST9XE z oblasti stelárnej
astronómie. Boli prezentované krivky pozorovania premenných hviezd aj objavy nových
premenných hviezd. Ján Horňák hovoril o použití a skúsenostiach s astronomickým využitím digitáleho fotoaparátu Canon EOS300D
a CCD kamery Starlight Xpress na Hornonitrianskej hvezdárni v Partizánskom.
V prípitku pred večerou riaditeT SÚH podákoval prednášajúcim, pritomných okrem želania úspechov v práci vyzval aj k váčšej aktivite
v prispievaní do časopisu Kozmos. Po večeri
sav neformálnej diskusii vymieňali skúsenosti,
prezentovali áalšie výsledky, na ktoré sa pre
obmedzený čas na prednáškach nedostalo.
Skúsenejší pozorovatelia odovzdávali svoje
poznatky, ak mal niekto problém, tak sa dozvedel riešenie, alebo aspoň návod ako sak riešeniu dopracovať. Rozhovory sa natiahli do neskorej noci. Nasledujúci deň si účastníci seminára mali možnosť prezrieť pracoviská Slovenskej ústrednej hvezdárne.
Ivan Majchrovič

Európsky Astrofest, Londýn 4. a 5. februára 2005
Tradične sa i tohto roku usporiada londýnsky
Astrofest (European Astrofest), výstava astronomických áalekohladov, pomocných pristrojov a optiky, knih, časopisov a všetkého, čo úzko súvisí
s astronómiou. Okrem výstavy sa usporiadajú
i prednášky a rozhovory, ako napr. Supernovy
a pofovačka na vybuchujúce hviezdy (Supernovae
— hunting exploding stars) od Stephena Smartta
(Queen's univerzita, Belfast), Pochopit Mars— jeden rok Mars Expressu (Understanding Mars —
a year of Mars Express) od Johna Murraya (Open

univerzita), Čierna diera v centre našej Galaxie
(The black hole at the centre of our Galaxy) od
Fulvia Melia (Univerzita v Arizone) a ďalšie.
Výstava a prednášky sa organizujú v priestoroch
Kensington Town Hall, Homton Street, centrálny
Londýn (metro stanica High Street Kensington na
Circle a District metro linke).
Bližšie informácie si možno prečítať na stránke:
HYPERLINK "http://www.astronomynow.com/
astrofest/index.html'.
Ottó Méhes

Predám objektiv MTO 10,5/1100 M42. Cena dohodou.
Tel.: 0905/42 72 12.

+ astrosolárová fólia, málo používaný. Cena 10 000 Sk.
Ďalej predám šošovkový áalekohlad KONUS 60/700, azimutálna montáž, hladáčik, okulár/len/H8, Barlow. šošovka.
Cena 4000 Sk. Predám do zbierky PRAKTIKU LB2
(5005k), VLC3 (1000 Sk) —použitelná,+k tomu základné
objektivy. Adresa: Branislav Gálik, Novojelčanská 853,
925 23 JELKA. Tel. 0904 348 302.

o

Predám lacno achromat. objektív o priemere 255 mm
s ohniskom 2500 nun aj s duralovým mbusom trsne pred
dokončením, ako aj objektív
priemere 180 rrrrn
s ohniskom 2500 mm za 7000 Sk. Tel.: 02/628 022 05.
Predám refraktor Meopta AD800, 56/800 mm s 2 okuMimi a stojanom (3000,—) a Zeissov 4x revolverový
okulárový nástavec (3500,—). Tel.: 0908742231.
Predám zrkadlový dalekohfad NEWTON 150/l330,
paralaktická montáž, pohon, delené kruhy, okulár K20, K12
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Koupím 2 ks okuláry mikroskopické zn. Meopta 25x,
průměr 23,2 nim, dále koupím ultra širokoúhlý okulár zn.
ATC 8 mm, zor. pole 94', průměr 1,25" a okulárový revolver zn. Zeiss na 5 okulárů nebo zn. ATC na 6 okulárů.
Tel.+0420/558628965 večer nebo +0420/732341225. Igor
Konečný, J. E. Purkyně 2990, 73801 Frýdek Místek.

V úterý 7. prosince 2004 se vydal na svoji poslední pouť mezi
hvězdy nestor vlašimské hvězdárny Jan Zajíc. Za svůj dlouhý
život vykonal obdivuhodné dílo
a ovlivnil dvě generace amatérských astronomů na Podblanicku.
V lednu 2005 by se dožil pětadevadesáti let.
Jan Zajíc se narodil 29. 1.1910
v Pacově jako jedno z dvojčat. Vyučil se kovářem v Pacově, jeho srdce telilo ke strojařině, kterou studoval
v Praze. Odtamtud se v 18 letech dostal na Slovensko, kde
pracoval jako konstruktér-výpočtář u firmy Parička a spol.,
dále jako vedoucí zámečník u Slovensko-české stavební
společnosti. Po návratu do Čech pracoval v Čáslavi a v Pacově, z vojny se vrátil roku 1934. Oženil se v roce 1935
s manželkou Jolanou, která pochází z Banské Bystrice.
V červenci 1936 nastoupil do vlašimské zbrojovky Sellier
a Bellot. Na vlastní žádost absolvoval všechna technická
zařazení, od nejnižších až po technickou kancelář, kde se
zabýval vývojem nových originálních konstrukčních
řešení, z nichž některá jsou v technologických postupech
továrny dodnes. Za okupace pracoval v odbojové skupině
s Antonínem Navrátilem a několikrát unikl zatčení
Gestapem. Po válce odmítl funkci ministra strojírenství.
Jeho velkou láskou byl klarinet a zpěv, aktivně vedl kulturní a osvětové aktivity v regionu. Jeho největší láskou se
však staly hvězdy.
Již jako desetiletý chlapec pozoroval oblohu z vrcholu
stohu slámy na poli u rodného Pacova. Koncem padesátých let minulého století vstoupil do astronomického
kroužku Sdruženého závodního klubu při Blanických strojímách, byl jedním z iniciátorů výstavby hvězdárny ve
Vlašimi a vedl přípravné a konstrukční práce. Pod jeho
vedením byla hvězdárna na přelomu 50. a 60. let postavena a v květnu 1961 otevřena pro veřejnost. Pod jeho vedením vyrostlo ve Vlašimi mnoho úspěšných mladých astronomů, někteří z nich se astronomii začali věnovat profesionálně. Jan Zajíc byl zakládajícím členem Vlašimské
astronomické společnosti a mimořádným členem České
astronomické společnosti. Za mnohaletou záslužnou činnost pro rozvoj amatérské astronomie mu byla udělena
pamětní medaile Mikuláše Kopemíka a pamětní medaile
Jana Keplera.
Za svoje celoživotní kultumí a osvětové aktivity obdržel v dubnu 1999 ocenění Blanický rytíř, které udělují
neziskové organizace Podblanicka fyzickým osobám za
ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Jeho nejvýznamnějším životním oceněním však
bylo v roce 1997 znovuotevření vlašimské hvězdárny, jejíž
hrozící likvidaci v letech 1992 až 1996 velmi těžko nesl
a sám přispěl k její záchraně.
V únoru roku 2000 mu byla u příležitosti 90. narozenin
předána planetka 10626 „Zajíc", kterou po něm pojmenovala její objevitelka astronomka Lenka Šarounová z ondřejovské hvězdárny.
Jan Zajíc nikdy nebyl v žádné politické straně. Svoji
angažovanost totiž vždy směřoval podle citátu, který je
připisován Albertu Einsteinovi: „Pouze život, který žijeme
pro ostatní, stojí za to." I přes pokročilý věk se velmi živě
zajímal nejen o Vlašim a celé Podblanicko, ale i odění ve
vesmíru.
Slovy bývalého předsedy ČAS a popularizátora astronomie dr. Jiňho Grygara se na životní příběh Jana Zajíce skvěle hodí latinské přísloví „Per aspera ad astra". Pan
Jan Zajíc právě přes nesmírné překážky a životní zklamání
nezatrpknul, uchoval si nakažlivý životní optimismus
a rozdával radostnou pohodu kolem sebe do vysokého
věku dodnes. I proto je uznáván nejen mezi spoluobčany
v regionu, ale i mezi profesionálními astronomy v celé republice.
Jan Urban,
předseda Vlašimské astronomické společnosti

Na snímke vidíte planetárny „troskový disk", krúžiaci okolo HD 107146, žltej trpasličej hviezdy,
velmi podobnej Sloku. HD 107146 je však ovel'a mladšia: má iba 30 až 250 miliónov rokov. Ide
o prvý disk, ktorý obieha hviezdu, ktorá sa až tak podobá na Sloko. Rozdiel v jasnosti na favej
strane spósobuje fakt, že častice prachu odrážajú menej svetla, ked sa nachádzajú medzi Zemou
a hviezdou, ako ked sú za hviezdou. Tak vieme, že jasnejšia časti je k nám bližšie. Disk je červení
ako liviezda, ktorej svetlo reflektuje, z čoho vyplýva, že častice prachu majú v priemere 2/1000
milimetra, teda sú 100-krát menšie ako prach z domácnosti. Planetológovia predpokladajú, že aj
Slnko je opásané prstencem prachu, ktorý krúži za dráhou Neptuna, ale je 10-krát užší ako ten,
čo obieha HD 107146. (Z toho vyplýva, že naša Slnečná sústava má 10- až 100-násobne menej
prachu ako systém HD 107146.) Velkost prstenca, jeho hrúbka i množstvo prachu v ňom naznačujú, že HD 107146 sa móže vyvíjaf tak ako naša Slnečná sústava.
(K článku na 12. strane)
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1 /4 CCD HAD čip
1,25" optický formát
rozlíšenie VGA (640x480 bodov)
pixel s rozmerom 5,6 mikrónov
min. osvetlenie pod 1 lux
2 m USB kábel

Univerzálna CCD kamera jednoducho pripojitel'ná k PC prostredníctvom USB.
Ako stvorená na snímanie objektov slnečnej sústavy. S 1.25" výstupom
upevnitel'ná k takmer akémukol'vek áalekohl'adu. Závit na pripojenie prídavných
filtrov (farebné, polarizačné,IR....)

NOVJNKA ASTRO FILTRE BAADER
Rozšírili sme pre Vás ponuku o špičkové astronomické filtre
Celestron - Bčiader: UHC-S (redukujúci jas mestskej
oblohy), hmlovinové OIII filtre, IR filtre, filtre redukujúce
chyby šošovkových a zrkadlových sústav, CCD filtre
a mnoho iných
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